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Kard. Vincentas Sladkevičius, MIC

ŽODIS PRIE VILNIAUS KATEDROS DURŲ
Garbė Jėzui Kristui!
Brangūs Broliai ir Seserys, mylimi Tautiečiai ir brangūs Svečiai!

Marijos metais mūsų tauta patyrė ir išgyveno daug malonių ir dovanų. 
Šie nuostabūs ir džiugūs pasikeitimai, šiomis dienomis įvykę mūsų Tau
tos gyvenime, yra kaip Dievo malonės ir gailestingumo stebuklas mūsų 
Tautai.

Dar vakar apie pietus, kai galvojau apie žodį, kurį turėsiu tarti Jums, 
planavau priminti nuoskaudas, kurias mes turime kęsti dėl to, kad mūsų 
Katedra uždaryta ir mums neprieinama; kad ji naudojama ne tiems tiks
lams, kam buvo pastatyta ir numatyta tikinčiųjų. Bet vakare, sužinojęs 
džiugiąją naujieną, kad mūsų Katedra sugrąžinta savo tikrajam tikslui ir 
kad mes turėsime galimybę stovėti čia, prie Katedros, ir kreiptis į Jus, 
tikėjimo ir meilės dvasia pakeitė mano nusiteikimą ir norą ne nuoskaudas 
priminti ir iškelti, ne prašyti, kad tos nuoskaudos dėl Katedros nebūtų 
toliau tęsiamos, bet padėkoti. Padėkoti pirmiausia tiems mūsų Tautos 
Broliams, kurie parodė tokią didžią politinę išmintį ir sugrąžino mums 
Katedrą kaip tik šios dienos, šios šventės išvakarėse. Mes savo padėką 
norime jungti su linkėjimu palaimos jums visiems, jūsų kilniems ir ge
riems sumanymams bei žygiams!

Nuostabūs ir dideli pasikeitimai įvyko ir vyksta dabar mūsų tautos 
gyvenime. Dar iškilmingu būdu neįėjome į pačią Katedrą, dar stovime prie 
jos durų, bet tarsi pati Katedra atėjo pas mus. Nors mes pirmieji neįėjome, 
Katedra įėjo tarp mūsų. Ji kaip motina atsistojo tarp savo vaikų, kad 
skleistų išganingąją šilumą, kurios mes tiek dešimtmečių buvome reika
lingi ir neturėjome laimės iš jos pasisemti.

Taip, Katedra tarsi išėjo iš savęs ir praplėtė savo sienas. Mes ir visa 
mūsų šita aikštė yra mūsų Katedra tikroji\ Negana to, mūsų Katedra 
išsiplėtė iki visų mūsų Tautos pakraščių: nuo Latvijos iki Lenkijos, nuo 
Baltijos iki Baltarusijos... Čia mūsų Katedra tikroji - jūs, brangūs tikin
tieji, kurie mylite Dievą, kurie mylite tikėjimą, kurie branginate krikščio
niškąsias bei dvasines vertybes ir jomis gyvenate!

Mes džiaugiamės tomis permainomis, bet kartu primename: mokėkime 
ir laukti, nebūkime skubūs. Šios permainos visu savo pilnumu, ryškumu 
ir palaima dar nepasireiškė, ir mes kartais suabejojame, ar jos yra tikros. 
Tos permainos dabartyje yra tarsi želmuo rudenį. Net nežinome, ką tas 
želmuo slepia, - ar rugį, ar kvietį, - ar tai rugių, ar kviečių želmuo. Tik 
patyrusi akis gali nustatyti ir teisingai nuspręsti. Ir mes matome tik pa
sikeitimų želmenį, bet dar nematome grūdo, dar nematome varpos, dar
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nematome brandumo viso to pasikeitimo, bet jį tikime. Reikia mokėti laukti. 
Nenorėkime, kad jau želmenyje pamatytume varpą ir grūdą. Niekada želme
nyje varpa ir grūdas nepasireiškia. Reikia laukti vasaros, laukti rudens. 
Taip ir mes, brangieji, mokėkime didžiadvasiškai ir kantriai laukti.

Kol žingsnis po žingsnio vis ryškesni pasikeitimai ateis į mūsų gyve
nimą, jau šiandien norime iškilmingai tarti:

Mes tikime tais pasikeitimais, mes dar didesnių jų laukiame, mes 
džiaugiamės, kad suplevėsavo trispalvė vėliava - tai mūsų tautos 
gyvybės ženklas. Visam pasauliui mes skelbiame: lietuvių tauta yra 
gyvoji tauta!

Lietuvių tauta yra ne tik gyvoji tauta, - ji nori būti visada ir savaran
kiška, ir nepriklausoma tauta, niekieno žingsnių ir batų nemindžiojama. 
Jinai nori savarankiškai tvarkyti savo gyvenimą ir reikalus. Ir mes tikime, 
kad prasidėjęs pasikeitimas atves mus į palaimingą mūsų Tėvynės Lietu
vos ateitį, savarankišką tautos gyvenimą.

Bet, brangieji, kaip minėjau, mokėkime laukti. Mokėkime būti kantrūs, 
mokėkime viens kitam ant kulnų nemindžioti. Mokėkime viens kito ne
stumdyti, viens kito neįžeidinėti. Ateis rudenį pasėtam želmeniui pavasa
ris, ir vasara, ir derlius ateis, - mūsų Tautai pasikeitimas, pasireiškiantis 
palaimingąja jos ateitimi.

Reikia mokėti, brangieji, ne tik kantriai laukti, bet kaip želmeniui ir 
augti. Laukimas - tai ne stagnacija, tai nėra stovėjimas vietoje, tai augi
mas. Želmuo auga, išplauks varpa, ir pasidarys pirmieji grūdai varpose. 
Brangieji, laukti - tai reiškia augti, ir mūsų Tauta savo laukimą turi 
sujungti su augimu. Kokia kryptimi mes turime augti, mums labai gražiai 
nurodo Kristaus Evangelija, kur pasakyta apie Vaikelį Jėzų, kad Jis augo 
išmintimi, metais ir malone pas Dievą ir pas žmones. Mūsų tauta didžia 
dalimi panaši arba norinti būti panaši į Vaikelį Jėzų - augti kaip tik šia 
svarbiausia kryptimi: darytis pilni išminties ir kad Dievo malonė būtų su 
žmonėmis (Lk 2, 40). Šito, brangieji, mes visi trokštame; to vieni kitiems 
linkėkime ir vieni kitiems padėkime augti.

Norime būti didesnė Tauta? - Tad aukime, kad būtume didesnė ir gausesnė 
tauta. Kodėl mes, brangieji, neaugame? Kodėl čia vyksta stagnacija? - Nes 
mes ne tik neaugam, bet žudom savo tautą. Žudom pačioje jos nekalčiau
sioje būsenoje, pačiame nekalčiausiame laipsnyje, kai ji nieko blogo dar 
nėra padariusi, nei blogo žodžio pasakiusi, dar nieko neįžeidusi. Dar nekal
ta gyvybė, tik prasidėjusi, o mes jau pradedame savo tautą mažinti, ją 
žudyti, ją naikinti ir tampame patys savo tautos žudikais ir kraugeriais.

Didinkime savo tautą, auginkime, branginkime pradėtąją gyvybę, dar 
į gyvenimą neatėjusią. Lietuviškas žodis dar neištartas, - tik prasidėjęs 
toje nekaltoje gyvybėje po motinos širdimi, ir liks neištartas niekada - 
lietuviškas žodis. Nežinos niekada ta širdelė, kuri jau buvo ten pradėjusi 
plakti, kas ta Lietuva? Ir niekada nemokės to žodžio ištarti. Aukime,
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brangieji, dauginkime save, didinkime save. Todėl nežudykime savęs ir 
nenaikinkime!

Nėra kito būdo mums didėti kaip tik augimo būdas. Kaip grūdui tik 
augimo būdu pavyksta ateiti nuo želmens iki varpos, taip ir mes - tik 
augimo būdu galime augti ir didėti. Buvo laikai, kai mėginta didinti viską, 
bet ne augimo, o rovimo būdu. Išrovė ąžuoliuką, pakėlė aukštyn ir mano, 
kad jį jau didelį padarė. Pakelti aukštyn neužtenka, kad jis didelis būtų. 
Reikia jį auginti, reikia, kad jo šaknys giliai į žemę įsileistų, įsmigtų ir 
maitintųsi žemės gelmėse. Tada tik jis augs.

Taip reikia ir mums, kad mūsų Tautos šaknys giliai giliai įsileistų į 
dieviškąją ir žmogiškąją išmintį. Tada mes darysimės pilni išminties. Rei
kia, kad mūsų tautos šaknys giliai įsileistų į dieviškąsias ir pilietiškąsias 
dorybes, tada Dievo malonė bus su mumis. Tada mes tapsime didi, didin
ga tauta. Tada mūsų Tauta bus ne tik gyva, bet ir nepriklausoma, ir 
savarankiška. Ko mes visi trokštame, tą savo visokeriopu augimu ir išryš
kinkime - šitą mūsų Tautos žmonių siekimą būti didingiems, būti sava
rankiškiems, būti nepriklausomiems.

Šiandien mes, taip gausiai, broliškai susirinkę čia pagarbinti Visatos 
Kūrėjo ir broliškoje meilėje jungtis vieni su kitais ir vieni kitus dvasiškai 
stiprinti, - mes pareiškiame savo didį prisirišimą mūsų tėvų ir protėvių 
tikėjimui. Pareiškiame dėkingumą Dievui šiais mūsų himno žodžiais: 

Tave, Dieve, garbinam, Tave, Dieve, šlovinam, Tave, Dieve, išpažįstam...
Ir baigiu savo žodį mūsų mylimiausiojo poeto žodžiais:

Iš Tavo rankų, Dieve, gaunu savo rytą,
Iš Tavo rankų ir šviesi darbų diena.
Iš Tavo rankų man ir laimė mano krito 
Ir praeitis, ir dabartis, ir rytdiena.
Ant Tavo delno mūsų Tėviškės sodybos 
Ir mūs šilojai, ir laukai,
Ir mūs maža širdis tik tol, tik tol rami bus,
Kol savo rankoj kaip balandį ją laikai. Amen.

(Kalba, pasakyta ankstų rytą po Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo 
prie uždarų Katedros durų koncelebruojant šv. Mišias ir sužinojus, 

kad Vilniaus Katedra grąžinama tikintiesiems.)

Algirdas Patackas

NEIŠDUOKIME
(Kalba Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime)

Dar 1938-aisiais, kuriuos galime pavadinti paskutiniais Lietuvos Res
publikos išorinio klestėjimo metais, filosofas Stasys Šalkauskis sielojosi, 
kad Lietuva praras iškovotą laisvę, jei ir toliau šitaip gyvens, jei dvasinis 
lietuvių tautos gyvenimas nebus gaivinamas gyvąja dvasia. Tačiau
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kvietimas jungtis į Gyvosios Dvasios sąjūdį labai nedaugelio buvo išgir
stas, - jis liko balsas tyruose. Lietuvių inteligentija buržuazėjo, dvasinin
kija - klerikalėjo, o ponios karininkienės tautinį drabužį nugyveno iki 
saloninio. Tuo tarpu iš Rytų lediniais liežuviais jau šliaužė Sibiro ledynų 
šaltis, iš Vakarų grūmojo būsimojo Drang nach Osten aidas. Stasio Šal
kauskio žodžiai buvo pranašiški: Lietuva laisvę prarado.

Mes norime laisvę atgauti, tačiau ar nuo to pradedame, nuo ko reikėtų - 
vaduotis pirmiausia iš savo nuodėmių? Kitaip mūsų laisvės kova vis la
biau kryps į nuogą politinę. Iš Sąjūdžio programų jau dingsta pažadai 
etines ir humanistines vertybes laikyti svarbiausiomis; vis labiau įsigali 
ekonominiai ir politiniai šūkiai. Ši fizinė kova gresia nukreipti dėmesį nuo 
pagrindinio priešo - mūsų pačių dvasinio skurdo, nuo blogio mumyse - 
ir atsisukti prieš žmones - ateistus, okupantus, kitaminčius, kitataučius. 
Šioje kovoje vis labiau bus nenorima priešininką pakeisti, leisti jam išsi
gelbėti atgailos būdu, bet - nugalėti, paminti, kaip tai darė kryžiuočiai su 
mūsų protėviais. Mūsų laisvė tuomet virs nelaisve kitiems, meilė Tėvynei 
virs neapykanta svetimiesiems, o dora bus tai, kas man šiuo metu patin
ka; kova dėl laisvės virs politine kova dėl valdžios.

Ką gi daryti, kad šitaip neatsitiktų? Sena indoeuropiečių išmintis moko, 
kad yra trys varnos (arba kastos) - tai bramanai, kšatrijai ir vaišijai (dvasingieji, 
kariai-administratoriai ir valstiečiai). Geriausiu laikomas tas, kuris geriau atlieka 
savo priedermes - dharmą. Bet yra ir neturintys priedermės, atsakomybės, 
tai šūdrai - patarnautojai. Mūsų visuomenė didele dalimi yra šudrų visuo
menė. Šudras - tai pats funkcionierius, aklai vykdantis svetimą valią ir 
nieko nenorintis žinoti, nejaučiantis atsakomybės. Nesant bramaniškojo idealo 
kšatrijai virsta despotais, vaišijai - išnaudotojais materialistais, o šūdrai 
atveda prie anarchijos, kurios aplinkui iki valiai, kurioje skęsta Lietuva.

Atsiranda, gausėja grėsmingų ženklų. Vienas tokių - tai pirmasis AIDS 
susirgimas Lietuvoje, užregistruotas Klaipėdoje. Tai apokaliptinis ženklas. 
Ką daryti, kaip gelbėtis?

Dora ir laisvė neatsiejamos-, be pirmosios nėra antrosios. Sukeisti šitas 
sąvokas - tai padaryti mirtiną, neatleidžiamą klaidą. Tai ypač pasakytina 
apie lietuvius, kaip etinės kultūros žmones. Todėl Sąjūdis neturėtų užmir
šti dvasingumo, nenuvertinti jo empiriniais šūkiais ir akimirksninėmis 
naudomis.

Sąjūdžio žmogus - sąjūdininkas - tai visų pirma žmogus, atliekantis 
bramano priedermes, nepriklausomai nuo profesijos, amžiaus ar pasaulė
žiūros. To mus moko praeities šviesuliai, tokie kaip Kudirka, Šalkauskis, 
Vydūnas... Neišduokime jų!

Sąjūdžio programos projekte etikos klausimai beveik neaptarti. Rezoliuci
jų sąvade doros dalykai aptarti prabėgomis, kaip atskiri atvejai, bet nesufor
muluota pagrindinė nuostata. Jei teigiama, kad Sąjūdis yra moralinė jėga, 
šitokia nuostata būtina. Kauno iniciatyvinė grupė pamėgino ją suformuluoti.
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Sąjūdžio principinė nuostata doros atžvilgiu:
1) Nėra laisvės be doros.
2) Tautinis atgimimas nesuderinamas su palaidumu ir nuolaidomis 

doros srityje.
3) Yrant tradicinei moralei, paremtai papročiais, didėja asmeninės 

atsakomybės, laisvo moralinio apsisprendimo našta.
4) Apsisprendimas rinktis gėrį tebūna mūsų įnašas ir auka Atgimimui.
5) Mūsų atrama - tai senoji unikali baltiškoji doros kultūra bei 

istoriškai paveldėtos krikščioniškos vertybės. (Todėl Lietuvoje nėra 
nei istorinio, nei pasaulėžiūrinio pagrindo betautiškam liberaliz
mui moralės srityje.)

6) Tautiniame auklėjime pirmenybę skirsime gerai valiai ir laisvam 
apsisprendimui, bet ne diktatui.

7) Atskirose, itin skaudžiose srityse (negimusios gyvybės žudymas, 
girtavimas ir kt.) pasiliekame teisę reikalauti juridinių akcijų, 
neprasilenkiančių su žmoniškumo principais.

Lietuvybė ir dora neatsiejamos!
Užbaigti norėčiau posmeliu iš Kęstučio Genio eilėraščio:

Per skaistyklas, per pragarus,
Iš nežinios į nežinią,
Mes pagaliau atradome,
Kad Lietuva - tai sąžinė.

* *  *

Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus (Jn 8, 31-32).

D.S. [Donatas Stakišaitis]
LIETUVA-TAI  IR NEGIMUSIŲJŲ ŽEMĖ

Jaučiu, kad mano kūnas suspindo, 
paliestas šitos gyvybės pasaulio.
Ir mano išdidumas trykšta iš šito amžino gyvybės pulso, 
kuris šoka mano kraujyje dabar (Rabindranatas Tagorė).

Kas lėmė Lietuvos ištvermę ir tvirtumą? Kas buvo lietuvių tikėjimo 
dvasios ir vilties puoselėtojas, skydas, saugojęs mūsų Tėvynę nuo visokių 
negandų?

Istorija nedviprasmiškai atsakytų: Tėvynės galia - tai lietuvės motinos 
širdis. Iš jos trykšta ta dvasinės Lietuvos, tų idealų, kuriuos ji puoselėjo 
savo vaikams, versmė. Iš jos sklinda tautos dvasia, gyva tikėjime, papro
čiuose, tautosakoje.
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Motinos širdis šeimoje - tai mažas spinduliuojantis skaistumo centras, 
namų saulė. Šiaudais dengtoje bakūžėje gyveno skaisčios moralės dvasia, 
ir tai buvo rūmas, kuriame augo gausi šeima. Todėl toje ankštoje trobelėje 
pasibeldusi žinia, kad į šeimą ateis nauja gyvybė, kėlė ne paniką, o meilę, 
ir visų širdyse buvo palydima begalinio švelnumo jausmo - gražaus ir 
nepaaiškinamo kaip stebuklas.

Ši dvasinė šiluma kilo ne iš baimės, bet dėl pagarbos paslapčiai. Tai 
buvo Meilė, garantuojanti ateinančių sielų turtingumą, tiesos šviesą, pa
saulio grožio skambesį, jausmo tyrumą, tikrą ir pastovų džiaugsmą. Nemo
kytų prosenolių intuicija neabejojo, kad dvasinis tėvų tyrumas - brangiau
sia dovana, kurią jie gali duoti savo palikuonims. Kaip vienas kūnas buvo 
gyvųjų, mirusiųjų ir ateinančiųjų valia. Tai gyvoji Lietuva, josios dvasia!

Iš kur tokia galia? Drąsiai galima pakartoti: iš nesuteptos motinystės. 
Tokia motina yra šeimos karalienė ir tik tokia motina, anot Juozo Grušo, 
daro stebuklus. Todėl lietuvė motina taip giliai įaugo į mūsų tautos kul
tūros atmintį kaip gyvybės skleidėja, tautos gyvastingumo versmė, dvasi
nio tautos tyrumo aureolė.

Piktavališkai naikinta mūsų tautos atmintis, žeminta ne tik tėvų ir 
protėvių, bet ir mūsų tautinė savigarba. Išarti, išlyginti brangūs kapai. 
Gyvenimo tėkmė turėjo pasiduoti sistemai, kuri šalinosi bet kokio doro
vingumo. Žmogus paverstas darbo jėga, neturinčia jokio žmoniško turi
nio. Jis buvo verčiamas atgailauti netikra atgaila - melu sau, kas ir pa
vertė žmogų nuliūdusiu gyvuliu. Kad numalšintų tą liūdesį, žmogus ėmė 
bėgti nuo visko, kam reikia vidinių dvasios pastangų ir aukos, nuo visko, 
kas pranoksta mūsų asmeninės gerovės ribas. Tokiam žmogui priimtina 
mokslinio ateizmo teorija, teigianti, kad transcendentinės tikrovės meilė 
ir ištikimybė jai, kaip pagrindas ir tikrosios meilės šaltinis, yra apgaulė.

Taip žmogus galutinai tapo atpalaiduotas nuo dvasios. Tokiam žmogui 
atkrito ir nuodėmės supratimas, kaip atkrito ir tikroji pagarba gyvybei, 
atsakomybė už tautos dabartį bei ateitį. Teiginys, kad būtis lemia sąmonę, 
padarė žmogų priklausomą nuo aplinkybių, sunaikino jo tikrąją laisvę, 
iškraipė santykį su gamta, su visuomene, su savimi. Nuodėmė tapo gyve
nimo pagrindu, o disharmonija - dvasine būsena. Betgi čia ir slypi esminė 
mokslinio ateizmo trumparegystė! Nuodėmės padariniai paliečia ne Dievą, 
bet žmogų ir pasaulį.

Jau prieš 30 metų mūsų dramaturgas Juozas Grušas drąsiai teigė, kad 
tautoje paplitęs dvasinis sifilis. Jo simptomai - amoralumas, besisklei
džiantis abortų, paleistuvystės įteisinimu, skyrybomis, rūkymu (ypač mote
rų), alkoholizmu, narkomanija. Šioms blogybėms valdyti lyg ir neturime 
priemonių (neturi tie, kurie jas laiko mūsų amžiaus sindromu, nemato ar nenori matyti 
pagrindinės priežasties).

Prarastas visuomenės atsparumas blogiui, užmiršta sveika savimonė 
doros klausimais. Tautoje pasireiškia dar blogesnė ardomoji jėga - dvasinis
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AIDS, gresiantis ne tik dvasinei, bet ir fizinei gyvybei. Šie dalykai glau
džiai susiję ir vienas be kito neegzistuoja.

Intensyviausiai mūsų tautos fizinį kūną šiandien naikina negimusios 
gyvybės žudymas - pats baisiausias genocidas. Niekada jis nebuvo įgijęs 
tokio objektyvuoto, tokio organizuoto visuomeninio pavidalo, kaip šian
dien. Šitai galima pasiekti tik einant išvien su šėtonu. Jo kovos pagrindi
nis taikinys - žmogaus širdis. Todėl sukaustyti širdį ledu, padaryti ją 
abejingą, sudarkyti melu tikrąjį meilės suvokimą - štai koks jo darbų 
siekis! Juk didžiausias nusikaltimas Dievui - tai nusikaltimas meilei. O 
didžiausias nusikaltimas meilei - nužudyti negimusią būtybę.

Negimusios būtybės žudymas daugeliui tapo norma. Norma - akivaiz
džiausias smurtas! Šiandien jį tiesiogiai ir netiesiogiai skatina spauda, 
ypač skirta jaunimui, specialūs leidiniai jaunavedžiams, gydytojai ir t.t. 
Taip įteisinamas smurtas prieš pačią nekalčiausią, pačią silpniausią būty
bę, negalinčią išsigelbėti net po motinos širdimi. Nes motinos širdis ku
pina ne meilės, o neapykantos jam - vos tik pradedančiam gyventi. Ir 
tokių motinų ne pavienės: jų eilės moterų konsultacijose.

Šiandien ir mokiniai žino, kad, apvaisinus moterišką lytinę ląstelę vyriš
kajai, susidaro viena ląstelė. Joje jau yra ta genetinė substancija, kuri nule
mia, kas gims - mergaitė ar berniukas - būsimo žmogaus ūgį, balsą, akių, 
plaukų spalvą, veido bruožus ir t.t. To užtenka suvokti, jog toji pirma 
ląstelė - ta didžioji gyvybės paslaptis - tai mažas didelio augalo daigelis, 
kuris vystosi su neapsakomai didele energija, (ši energija, augimo tempai laikui 
bėgant ne didėja, bet mažėja: kai ji, gyvybės energija, išsenka, žmogus miršta.) Jis jau sukur
tas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, jis šaukiamas Kristaus perspėjimu: 

Leiskite pas mane ateiti mažutėliams.
Žudomas tas, kuriame jau yra Dievo atvaizdas. Visos teorijos, visi to 

žmogžudystės akto pateisinimai absurdiški prieš tiesą, kurią aiškiai liu
dija motinos sąžinė: motina nori to vaiko ar ji jo neapkenčia. Bet į vaiko 
kreipimąsi ji dažnai jam atsako: Ne! Nereikalingas! Ji nenori to gyvybės 
šauksmo girdėti.

Mes uždegame žvakutes ant Igarkoje žuvusių kapų, baisėdamiesi ge
nocidu. O kaip turėtume pasibaisėti, jeigu vieną tautos praregėjimo dieną 
motinos, tėvai savo rankose uždegtų žvakutes savo nužudytiems kūdi
kiams! Kiek jų būtų!? Šimtai tūkstančių... Kas suskaičiuos? Būtų neįsi
vaizduojamai baisi diena, savo baisumu prilygstanti Paskutiniojo teismo 
dienai. Nes kiekvienos žvakutės liepsnoje virpėtų negimusiojo šauksmas ir 
pasmerkimas tai, kurią jis turėjo pavadinti motina.

Tos žvakutės būtų pasmerkimas ir tų, kurie tylėjo, kurie neapgynė. 
Veltui raminamės, kad gal tam tikra dalis motinų nusikalsta nesuvokda
mos savo nusikaltimo dydžio ir pasekmių. Kas galėtų paneigti, kad jos 
puikiai suprato, jog atsikratė vaiko naštos? Todėl tai neatpalaiduoja nuo
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atsakomybės visų, kurių pareiga kovoti dėl kiekvieno gyvybės pasireiški
mo, dėl motinos, vesti Tautą dorybės keliu. Jau net daugelį kunigų (čia net 
nekalbu apie pedagogus ir gydytojus) galima apkaltinti abejingumu tautos geno
cidui, vykdomam motinų rankomis. Kada ir kur girdime pamokslų šia 
jautria motinystės tyrumo tema?! Praeityje mūsų motinoms net mintis 
neužklysdavo, kad būtų galima atsikratyti užsimezgusią savo vaiko gyvy
be. Šiandien tai padaroma šaltai ir abejingai.

Daug kalbame apie ateitį, bet elgiamės taip, lyg būtume su ja susipykę. 
Kalbame apie žmogaus dvasios kultūrą, apie kultūros pergalę, bet ar iš 
viso įmanoma kultūra, jei ji nesiremia tvirtu ryžtu visa tai užantspauduoti 
gyvybės pratęsimu ir išsaugojimu?!

O kaip pasikeistų Lietuva, jei vieną dieną ji sąžinės vedama pripažintų, 
kad abortas - tai tikroji žmogžudystė! Bet mes bijome tiesos, bijome pri
sipažinti, kad dauguma šeimų susitepusios savo negimusio vaiko krauju. 
Mes bijome pasijusti savo Tautos didžiojo genocido vykdytojais. Koks tra
giškas paradoksas: 1941-ųjų metų ir vėlesnį genocidą vykdė svetimšaliai 
ir mūsų tautos išgamos, šį, žymiai didesnį, rafinuotą ir modernišką - 
mūsų motinos!

Reikia pritarti, kad mažos tautos privilegijuotos prieš didžiąsias, nes 
jos neturi galimybių padaryti didelių nusikaltimų kitoms tautoms. Bet 
mažos tautos gali padaryti patį didžiausią nusikaltimą - susinaikinti. Ir 
mes esame savo tautos susinaikinimo akivaizdoje. Esame ir tylime. Tyli 
net Bažnyčia. Jeigu ir toliau tylėsime, jeigu nieko nedarysime savo tautos 
ateičiai apsaugoti, ateities nebeturėsime. Net ir Sąjūdžio iškelti gražūs 
tautos suvereniteto, ekonominio nepriklausomumo siekiai liks tik nepa
naudotomis ir visai nereikalingomis programomis svetimųjų rankose.

Nėštumas išpuošia laukiančiosios dvasinį pasaulį. Tas paslapties po
jūtis, pagarba jai pakylėja motiną į meilės aukštumas. Žmogiško kilnumo 
jausmas nušviečia jos veidą skaisčiu džiaugsmu ir ramiu pasitikėjimu 
savimi, pajautimu nepriklausomybės net ir nuo nepalankios aplinkos. Tuo 
pasireiškia vidaus pajėgų prisipildymas.

Nužudytos negimusios gyvybės nuodėmės žaizda pasilieka visam gy
venimui. Šitaip nusikaltusi meilei motina šeimoje atsistoja kaip dvasinio 
pilnumo, jo skaidrumo neigėja ir ardytoja. Štai kodėl ši nuodėmė tai ne 
formalus Viešpaties valios peržengimas, bet Būties pastūmėjimas nebūties 
linkui. Be meilės pilnumo jau ne motina, o hetera atsistoja šalia savo 
vaiko ir vyro. Tai benamio būsena savo būtyje.

Juk jos, motinos, laisva valia užgesina savo sielos šviesą. Todėl nustoja 
įprastai plakti širdis, pradingsta veido giedrumas. Moteris, ryždamasi nu
žudyti negimusįjį, nužudo savyje tuos motinystės jausmus, be kurių ne
įmanoma kitam spinduliuoti, šviesti, kito šildyti. Tokių moterų veidai 
dažnai šalti, nepatenkinti, abuoji, nes jos neturi gėlių šventame sielos



RŪPINTOJĖLIS. 1988. Nr. 23 1047

sode, nes užgesusi jų sielos šviesa. Pats aborto faktas užgesina bet kokį 
dvasingumą, meilę, kurioje slypi pasirengimas, pasižadėjimas išsižadėti 
savęs dėl kitų. Tai ir yra didžiausia motinos, kaip gyvybės nešėjos, trage
dija ir šito negali nepaisyti nė viena moteris.

Abortas ne tik asmeninė nelaimė: jis dvasiškai nuskurdina šeimą. Pralie
to nekalto kraujo akivaizdoje negrįžtamai pražūsta motinystės dvasios spin
duliavimas. Vaikai jau niekada negirdės tyros sielos žodžio, kuris skamba 
kaip varpas ir kelia aukštyn garbingam gyvenimui, nelyginant geriausias 
vaistas. Abipusis meilės ir prisirišimo ryšys tampa demagogiškas. Motinystė 
atšąla. Juk be tyros širdies nėra ir negali būti tikrosios meilės, negalima 
pakilti virš kasdienybės ribotumo, virš juslinio gyvenimo „savo mėsoje“. Čia 
slypi tokios motinos ir kaip auklėtojos bejėgiškumas ir tragedija. Jos esmė - 
prasivėrusi bedugnė. Bedugnė, nes nėra galimybės šią kaltę atitaisyti.

O perdėta „meilė“ negimusiųjų sąskaita kompensuoti materialiniu so
tumu sūnų, dukterų gyvenimą - tai tuščio išdidumo išraiška, kuri yra ne 
kas kita, kaip melo priedanga. Ar gali tokioje aplinkoje subręsti tikros 
asmenybės? Vargu, nes tokioje atmosferoje nuolat naikinamas gyvosios 
dvasios pasireiškimas.

Į švenčių rangą susigrąžinome Motinos dieną - lyg ir turėtų augti 
motinos vaidmuo ir vertė. Gal pašaipius žvilgsnius, nukreiptus į vaikučių 
apsuptą motiną, - pavargusią, bet laimingą motiną, - ilgainiui pakeis 
pagarbos kupinas nusiteikimas... Tačiau kokiu žvilgsniu galės pažiūrėti į 
save motina, puoselėjanti savo vienturtį, prieš kurį ar po kurio turėtų 
stovėti kiti - tie, kuriems ji pati uždarė duris į gyvenimą! Ir tada, kai tas 
vienintelis išties Motinos dieną jai gėlę, ar nesuvirpės širdis, prisiminus ir 
tas kitas rankeles, kurios irgi turėtų tiestis.

Pati skaudžiausia rauda prie kapo - tai motinos rauda, kai mirtis išplė
šia tą, kurį ji pašaukė gyvenimui. Septyniais kalavijais susminga skaus
mas į motinos širdį prie savo vaiko kapo... O kas apraudos, kas atmins 
tuos - bevardžius, neišvydusius savo tėvų žemės Lietuvos, palydėtus į 
nebūtį tariamo palengvėjimo atsikratyta našta?! Todėl susigrąžinus Moti
nos dieną, turėtume padaryti išvadą: padaryti viską, kad ji būtų pati švie
siausia diena metuose tiek motinai, tiek vaikams. Tik tada ir dukterų 
svajones tapti motina lydės stiprus taurios ir skaisčios širdies siekis.

Mus slegia sunkus, pražūtingas mūsų tautai stalinizmo ir ateizmo 
palikimas. Jo turinį ir siekius nusakysiu dviem mėgtais Stalino posakiais: 
1) Yra žmogus - yra problema, nėra žmogaus - nėra problemos; 2) Aš jus 
išvaduosiu nuo chimeros, kuri vadinasi sąžinė.

Šių posakių veikiamos, jų transformuojamos formavosi tos konvejeri
nės sistemos biurokratinių ideologų ir dorovės egzekutorių ištisos kartos. 
Šiandien jų gretose aiškiai išsirikiavę ir dalis gydytojų - tie, kurie savo 
pašaukimu laiko negimusios gyvybės žudymą, ir tie, kurie abejingai tai 
stebi. Ar ne pirmosiose tų gydytojų armijos gretose yra mūsų sveikatos
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ministerijos vadovai, tyla ir neprabylančia sąžine priimantys ir paleidžian- 
tys į apyvartą tokius primestus įstatymus, kaip TSRS sveikatos apsaugos 
ministerijos 1987 12 31 instrukcija „Apie leidimą atlikti nėštumo nutrau
kimo operaciją“. Tokiais „laimėjimais“ yra paneigiamas tautinių dvasinių 
vertybių organiškas augimas bei kultūrėjimas, keliamas pavojus tautos 
gyvybei. Ar nepasitarnauja išvadavimui iš tos chimeros masinis pritaiky
mas ambulatorinėje praktikoje „vakuuminio išsiurbimo“ metodų, leidžian
čių migdyti sąžinę buhalteriniais diagnozių klastojimais?

Už blogį yra atsakingi tik žmonės. Todėl kiekvienas turime sukurti 
opoziciją blogiui. Turime priešintis jam be jokių kompromisų vieningu 
moraliniu frontu. Todėl kviečiame į šventą kovą visus tautiečius. Nepada
rykime didžiausio nusikaltimo tam, kuris, ketindamas tapti pačiu artimiau
siu žmogumi, vieną dieną pasakys: Mamyte, aš štai jau čia! Aš jau pakeliui 
į tavo rankas! Te niekam neapsiverčia liežuvis patarti: Užteks to vargo! 
Negimdyk!

Nepadarykime pačios didžiausios nuodėmės Meilei! Nuodėmės, kuriai 
atpirkti nėra būdų. Nuodėmės, kuri išstumia iš širdies pačius didžiausius 
idealus - Dievo ir Tėvynės meilę. Tėvynės atgimimo dienomis mūsų ryžto 
ženklai tebūna išdidi širdis ir tikra meilė. Būkime savo širdies, kuriai dar 
nėra svetima protėvių dvasia, valdovais. Herojiškas dorybės saugojimas, 
jos herojiškas vykdymas - štai kur mūsų protėvių patriotizmas. Tikėjimu 
patriotizmas išgryninamas, apvalomas, pašalinamas egoizmas. Tikėjimu 
Tėvynės meilė pašventinama. Tikėjimu išsaugomas vidinis tyrumas, mo
tinystės grynumas, visa tai, kas leidžia dovanoti save. Dovanoti save 
ateičiai, mūsų Tėvynei - Lietuvai, kuri ne tik mūsų - gyvųjų - bet ir 
negimusiųjų žemė. Neatimkite jos iš jų - pačių mažiausių - didžiausias 
viltis mums nešančių.

Tik tokio patriotizmo vedami lietuviai galės sveikinti patekant tikrąją 
Tautos atgimimo saulę. Atgimimo - tvirtai atsirėmusio į Amžinybę.

KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTI TAUTIEČIAI

Skaisti jaunystė tvirtai žygiavo,
Galingu skrydžiu veržės į Dievą...
Tiesa ir Meilė ją išvadavo,
Meilė padėjo pažinti Tėvą...

Deimantais žėri brangus jubiliejus!
Bažnyčia švenčia dovaną brangiausią.
Žmogus su Kristum - žmonių Atpirkėju - 
Viena Auka ir Kunigas Aukščiausiam!

(Vynmedžio Šakelė. Deimantiniam Kunigystės Jubiliejui, 1984)
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[Ada Urbonaitė]

KUNIGAS JUOZAS ŠALČIUS

Juozas Šalčius gimė 1900 m. sausio 13 d. Stanaičių kaime, Garliavos 
parapijoje. Tėvai - pasiturintys ūkininkai, abudu pamaldūs, blaivūs. Ypač 
šviesus buvo tėvas, apsiskaitęs, sveiko praktiško proto žmogus, palaikė 
artimus santykius su kunigais ir kitais apsišvietusiais žmonėmis, tad 
kaimynai visais reikalais kreipdavosi į jį patarimų.

Juozukas pradžios mokyklą baigė Garliavoje, o vidurinį mokslą - Kau
ne, prel. Konstantino Olšausko įsteigtos „Saulės“ draugijos Mokytojų kur
suose ir gimnazijoje. Čia, kaip pasakoja jo bendramokslė mokytoja Barbo
ra Keršulytė (dabar - 1988 - 95 m. amžiaus), Juozas pasižymėjo apsiskaitymu 
ir guviu protu. Kai mokytojai aiškindami naują dalyką užduodavo klasei 
kokį klausimą, jauniausio klasėje spindinčių akių berniuko ranka visada 
būdavo pakelta - atsakymą jis žinojo.

Baigėsi Didysis karas, prasidėjo lietuvių tautinis sąjūdis už nepriklau
somybę. Juozas Šalčius buvo bebaigiąs gimnaziją. Atgimimo idėjos buvo 
gyvos ir „Saulės“ gimnazijoje. Jos direktorius Pranas Dovydaitis buvo Lie
tuvių Tautos Tarybos narys. O su kokiu dvasios pakilimu mes visa tai 
išgyvenome! Mes kasdien eidavome į gimnaziją marškinius persijuosę tau
tinėmis juostelėmis, - mielai tuos laikus prisimindavo kun. Šalčius. Jis 
baigė ir Mokytojų kursus, tačiau beveik nemokytojavo. Jam suspindo kita 
žvaigždė - tapti kunigu. 1919 m. jis įstoja į Seinų kunigų seminariją. 
Tačiau netrukus Seinai buvo lenkų okupuoti, ir lietuviai klierikai ištremti 
į Lietuvą: susodinti į ilgus vežimus ir, ginkluotų kareivių lydimi, atvežti 
netoli Kalvarijos ir palikti.

Porą metų seminarijai patalpos buvo nuomojamos Zyplių dvare (Lukšių 
parapijoje), o vėliau nupirktas Gižų dvaras, kur seminarija išbuvo penkerius 
metus. Galiausiai pastatyti gražūs erdvūs rūmai Vilkaviškyje, bet klierikui 
Šalčiui juose mokytis jau neteko: 1924 10 26 Marijampolės bažnyčioje 
vysk. Antano Karoso jis buvo įšventintas kunigu.

Pirmoji parapija - Gražiškiai. Klebonas čia buvo kun. Abramavičius, 
pagyvenęs ir ligotas. Bet jis turėjo tėvišką širdį ir jaunam vikarui kun. 
Šalčiui daug ką patardavo. Kun. Šalčius čia - ir visur kitur - pirmiausia 
rūpinosi žmonių švietimu ir telkimu į katalikiškas organizacijas. Jis pasi
rinko tokį šūkį: Į kiekvieno kataliko namus bent vienas katalikiškas laik
raštis! Žmonės skaityti spaudą dar buvo neįpratę, be to, daugelis gyveno 
gana neturtingai, tad už prenumeratą iš savo kišenės nemažai (per 400 litų) 
teko pridėti pačiam vikarui. Kokia dalis parapijiečių buvo suburta į kata
likiškas organizacijas, sunku pasakyti, o spaudos prenumeravimo srityje, 
kaip skelbė tuometinė Lietuvos spauda, Gražiškiai laimėjo pirmąją vietą. 
Kun. Šalčius greit suartėjo su žmonėmis, pastoracinis darbas sekėsi, ta
čiau neilgai čia teko išbūti - truputį daugiau nei metus.
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Antroji parapija - Kudirkos Naumiestis. Čia klebonavo kun. Al. Grigai
tis, Šventojo Rašto profesorius. Jis gyveno Kaune, atvažiuodavo tik sek
madieniais. Pamokslų nesakydavo ir katalikiškoje akcijoje nedalyvaudavo, 
bet norėjo, kad kiti joje veiktų. Naumiestyje buvo progimnazija ir dvime
čiai mokytojų kursai. Kapelionu dirbo kun. V Švelnys. Tai buvo apsiskai
tęs, uolus ir pavyzdingas kunigas. Tuomet (1926 m.) dar veikė Seimas, 
politiniai santykiai buvo įtempti. Kapelionas dalyvavo politinėje veikloje. 
Į tą veiklą jis greit įtraukė ir savo naująjį kolegą.

Parapijiečiai Naumiestyje buvo labiau pasiturintys, bet ir įvairesnių 
pažiūrų. Daug socialistinių idėjų skleidė čia gyvenantis Antanas Sniečkus. 
Kapelionas dažnai prašydavo kun. Šalčių skaityti paskaitas, rengti susi
rinkimus. Šiam dažnai tekdavo išlaikyti praktišką prelegento egzaminą, 
nes socialistų aktyvistai įvairiausiais būdais trukdydavo, stengdavosi iš
ardyti susirinkimus. Abudu jaunieji kunigai - vikaras ir kapelionas - 
dirbo sutartinai, tarpusavio santykiai buvo šilti, bet greitai jiems teko 
išsiskirti.

Po Lietuvos Bažnytinės provincijos sudarymo (1926 m.) senelis Vilkaviš
kio vyskupas Antanas Karosas gavo jauną koadjutorių vysk. Mečislovą 
Reinį. Šis buvo karštas katalikiškos akcijos veikėjas ir palaikytojas. Jo 
siekis buvo: Mokyklų kapelionai reikiamoj aukštumoj - gyvas religinis 
gyvenimas parapijose!

Vysk. Reinys kunigą Šalčių pažinojo jau iš Gražiškių laikų. Tad netru
kus ir pasirūpino perkelti jį į Šakius. 1926 m. pabaigoje kun. Šalčius čia 
ir atvyko. Šakiai, prieš karą buvusi skurdi gyvenvietė (žydpilė, kaip miestą 
vadino Vincas Kudirka), dabar buvo tapusi augančiu apskrities miestu. Kultū
riniu požiūriu Šakiai buvo „žalia dirva“. Gimnazijos direktorius ir klebo
nas dekanas buvo viename kun. Starkaus asmenyje, kuris nei vienoje, nei 
kitoje srityje teigiamai nepasireiškė.

Kun. Šalčius pirmiausia atkreipė dėmesį į jaunimą - pavasarininkus. 
Čia jis ir „paskendo“ - visi sekmadieniai buvo užimti. Po pamaldų - 
jaunimo susirinkimas, po to - kelionė į kaimus organizuoti steigiamųjų 
susirinkimų: paskaita religine tema, iš tautos istorijos ar visuomeninės 
srities. Meninę dalį atlikdavo pats jaunimas: trumpas vaidinimėlis, mono
logas, dialogas, dainos ir kt. Katalikiškasis jaunimas - pavasarininkai - 
ėmė klestėti. Buvo metų, kai į pavasarininkus įstodavo iki 200 naujų 
narių. Teko veikimą suskirstyti kuopelėmis ir sekcijomis: eucharistininkų, 
spaudos platintojų, sporto ir kt. Šiame darbe kun. Šalčiui talkino kai kurie 
mokytojai ir vargonininkas.

Kun. Šalčiaus veiklos viršūnė Šakiuose buvo 1930 m. surengtas Zana
vykuos katalikiško jaunimo - ateitininkų ir pavasarininkų - kongresas. 
Buvo gerai paruošta dviejų dienų įvairi programa ir visa tai gerai išrek
lamuota. Kongrese dalyvavo Apaštalų Sosto nuncijus arkivysk. R. Barta
lonis, Nunciatūros patarėjas mons. Faidutis SJ, vysk. Mečislovas Reinys,
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vysk. Justinas Staugaitis, profesoriai: kun. dr. Pranas Kuraitis, Pranas 
Dovydaitis, Juozas Eretas ir daug kitų garbingų svečių. Kongresas padarė 
didelį efektą. Jis pakėlė jaunimo dvasią ir supažindino visuomenę su ka
talikiško jaunimo judėjimu. Kongresas buvo tarsi kun. Šalčiaus ketverių 
metų veiklos Šakiuose apvainikavimas. Po kongreso kun. Šalčius tuojau 
pat išvyko į Kauną tęsti jau pradėtų neakivaizdinių studijų Vytauto Di
džiojo universitete, Teisės fakultete. Dabar, Kurijos patartas, jis prie civi
linės teisės prijungė ir Bažnytinę kanonų teisę.

1930 08 30 Švietimo ministerijos įsakymu uždrausta moksleivių atei
tininkų organizacija. Šis draudimas pažeidė Lietuvos vyriausybės ir Vati
kano sudarytą konkordatą ir buvo labai žalingas katalikiškos inteligenti
jos ugdymui. Vyskupai pareiškė, kad draudimas yra neteisėtas ir kad jie, 
vyskupai, protestuoja, kviesdami protestuoti visus tikinčiuosius. Tarp epis
kopato ir vyriausybės prasidėjo kultūrinė kova.

Universitete kun. Šalčius tapo Vytauto Didžiojo klubo narys - ateiti
ninkas visuomenininkas. Jis netrukus buvo įtrauktas į plačią katalikiškos 
akcijos veiklą bei kovą dėl katalikiško jaunimo veikimo laisvės. Už tai 
kun. Šalčiui buvo iškeltos kelios baudžiamosios bylos, skirtos administra
cinės nuobaudos. (Jis nubaustas už pasakytus pamokslus Prienų bažnyčioje, Jurbarke, 
Marijampolėje ir kitur.) Byla už Atsišaukimo į katalikišką visuomenę parengi
mą ir platinimą atsidūrė net kariuomenės teisme. Tačiau tame atsišauki
me nebuvo rasta nieko antivalstybinio. Buvo gražu, kai advokatas Chro
nožickis, žydas, kreipėsi į teisėjus:

- Už ką ši byla?
- Už atsišaukimą, kuris prasideda žodžiais: Mes, katalikai, turime klau

syti savo vyskupų!
- Nu, ar čia nusikaltimas?!
Vis dėlto teisiamieji - 4 kunigai ir 8 ateitininkai studentai - buvo 

nubausti bent minimaliomis bausmėmis. Kun. Šalčiui bausmė buvo di
džiausia - 2000 Lt, arba 3 mėnesiai kalėjimo. Labiausiai ant kun. Šal
čiaus buvo pykstama už jo daromą poveikį jaunimui. Pavyzdžiui, už pa
skelbimą katalikiškame dienraštyje, kaip laikytis tardymo metu (neduoti 
parodymų, sakyti, kad parodymus duos teisme ir pan.).

Jauniesiems kunigams bei studentams jų veikloje bei kovoje daug pa
dėjo kai kurie Kunigų seminarijos profesoriai, ypač prof. Stasys Yla. Vy
riausybės agentai pastebėjo, kad šioje kovoje daugiausia reiškiasi kai ku
rie jauni kunigai. Tuomet vyriausybė kreipėsi į vyskupus prašydama, kad 
šie kunigai būtų iš Kauno iškelti. Dėl kunigo Šalčiaus pas vysk. Karosą 
buvo nuvykęs teisingumo ministras Žilinskas. Po šio pokalbio vysk. Ka
rosas atsiuntė Kurijos vedėją kun. R Aleksą atsiklausti, ar jis sutiks būti 
iškeliamas iš Kauno. Kunigas Šalčius savo kunigiškame gyvenime laikėsi 
Milės Christi (Kristaus kareivio) principo, tad Kurijos atstovui atsakė, kad 
to ir klausti nereikia...
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Taip kun. Šalčius buvo paskirtas į Virbalį vikaru. Didingą, gražią baž
nyčią laiko dantys (statyta 1783 m.) buvo gerokai apgadinę: ją buvo būtina 
remontuoti. Tačiau klebonas kun. Pr. Naujokaitis, pagyvenęs, liguistas, 
labai nervingas žmogus, niekaip negalėjo susitarti su parapijiečiais dėl 
remonto. Būdavo, sušaukia susirinkimą ir pirmiausia ragina: „Sudėkite iš 
anksto pinigus, tąsyk pradėsiu bažnyčios remontą". Tuoj kyla barniai ir 
nesutarimai, klebonas susinervina ir palieka susirinkimą. To paties meto
do laikėsi ir jo vikaras, ir vaisiai buvo tokie pat. Tad dabar, gavęs naują 
vikarą visuomenininką, klebonas priprašė, kad šis imtųsi darbo.

Kun. Šalčius sutiko. Pirmiausia jis apsiklausinėjo, kurie čia žmonės 
veiklesni, kurie įtakingesni, kurie triukšmadariai ir išsiuntinėjo 50-čiai 
žmonių kvietimus atvykti ir nuspręsti - imtis darbo ar ne. Atvyko beveik 
visi pakviestieji. Žmonėms patiko, kad su jais tariamasi. Visi, net ir buvę 
triukšmadariai, pasisakė teigiamai. Tuomet buvo sušauktas visuotinis su
sirinkimas, kuriame patys susirinkusieji pareiškė: „Gana to erzelio, reikia 
imtis darbo!“ Buvo nutarta imti mokesčius, nustačius vidutinę normą. 
Apie 10 žmonių tuoj pat apsimokėjo.

Kun. Šalčius to ir tikėjosi, tad buvo jau susitaręs su meistrais ir pasi
rūpinęs pastoliais. Tuoj pat pradėtas darbas. Žmonės nustebo: „Mes dar 
pinigų nemokėjom, o jau dirbama!“ Raginti nereikėjo, visi krapštė savo 
pinigines. Sunešė pinigų net daugiau, negu reikėjo remontui. Tad buvo 
įtaisytas gražus baldakimas ir kt.

1933 m. rugsėjo pradžia. Virbalio pradžios mokyklos vedėjas šaukia 
tėvų susirinkimą aptarti klausimo dėl vaikų katalikų draugijėlės uždary
mo ir valdinės skautų organizacijos įsteigimo. Vieno vaiko tėvas įteikia 
savo kvietimą kun. Šalčiui, kad šis nuvyktų už jį į susirinkimą. Prasidėjus 
susirinkimui, kun. Šalčius, gavęs iš pirmininkaujančio žodžio teisę, buvo 
beeinąs į tribūną kalbėti, tačiau prišokęs policininkas pareiškė, jog kun. 
Šalčiui uždrausta viešai kalbėti. Žmonės labai nustebo ir pasipiktino: 
„Kas gi čia dabar! Mūsų vikaras, kuris tik Dievo ir Tėvynės meilę skleidė, 
negali viešai kalbėti!“ Pasipiktinę sujudo, kilo triukšmas, ir policininkas 
uždarė susirinkimą. Įsikarščiavę tėvai kalbėjo, jog į tokią mokyklą nega
lima leisti savo vaikų. Kun. Šalčius jiems paaiškino, kad taip daryti nebus 
galima. Bet protestui pareikšti užtenka neleisti vaikų į mokyklą tris die
nas. Taip ir buvo padaryta. Sujudo, sukruto dėl tokio įvykio Vilkaviškio 
mokyklų inspekcija ir Švietimo ministerija, plačiai pasklido žinia: „Mokyk
los vaikų streikas!“

Kun. Šalčius gerai sugyveno su žmonėmis. Jis mokėjo bendrauti su 
visais: ir su laisvamaniais, ir su komunistinių pažiūrų žmonėmis. Tačiau 
netrukus darnus virbaliečių sambūvis buvo sudrumstas. Dėl amžiaus ar 
dėl sveikatos klebonas kun. Naujokaitis atsisakė klebono pareigų. Į jo 
vietą atvyko kun. Starkus, kuris, įsižeidęs dėl atleidimo iš Šakių gimna
zijos direktoriaus pareigų, paliko Šakius ir susikeitė su Veiverių klebonu.
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Bet jam nesisekė ir Veiveriuose. Dabar kun. Starkus pateko į Virbalį, bet 
ir čia sukėlė audrą. Nepakęsdamas kun. Šalčiaus populiarumo, pradėjo jį 
ironizuoti. Be to, ir jo asmeninis šiurkštumas su žmonėmis sukėlė virba
liečių net per didelį priešiškumą ir jie ėmė reikšti klebonui nepasitenkini
mą (pvz., buvo paprotys po Evangelijos sugiedoti giesmės posmelį, o klebonui kun. Starkui 
perskaičius Evangeliją, choras nenutildavo ir giedodavo giesmę iki galo, neleisdamas jam 
sakyti pamokslo ir pan.), tad Kurija turėjo juos apraminti: pagrasino uždary
sianti bažnyčią.

Vysk. Reiniui proteguojant, kun. Šalčius buvo paskirtas į Veiverius 
klebonu. Tuometinis Veiverių klebonas kun. M. Krupavičius jau buvo pa
skirtas į Kalvariją klebonu ir dekanu, tačiau kurį laiką dar čia pabuvo. 
Kun. Šalčiui buvo tikra laimė pabendrauti su savo bičiuliu ir kunigo idealu. 
Kun. Krupavičius irgi mėgo kun. Šalčių ir dažnai juokaudavo: Kai aš 
būsiu vyskupas, tu būsi mano koadjutorius. Kun. Krupavičius - valstybi
ninkas, visuomenininkas, ištikimas ir uolus kunigas daug lėmė kun. Šal
čiaus gyvenime ir veikloje nuo pat jo jaunystės ir užmezgė bičiulystę, 
trukusią visą gyvenimą.

Kun. Krupavičius buvo daug pasidarbavęs Veiveriuose, bet dar liko kai 
kurių darbų nepadarytų: išdekoruoti bažnyčios vidų, pastatyti kleboniją ir 
kt. Naujasis klebonas kun. Šalčius tuoj ėmėsi tų darbų. Juos atlikęs su
telkė dėmesį į dvasinį savo parapijiečių gyvenimą. Jis stengėsi plėsti Kris
taus karalystę ne tik atskiruose individuose, bet ir šeimose, ir visoje vi
suomenėje. Tam jis pasikviesdavo talkon tėvus jėzuitus (t. Masilionį, t. Paukštį 
ir kt.). Pirmiausia t. Masilionis surengė sėkmingas rekolekcijas. Be to, ir 
šiaip sekmadieniais klebonas juos pasikviesdavo, kad padėtų jam organi
zuoti Vyrų apaštalavimo sąjūdį - Švč. Širdies garbinimą ir kt. Būdavo 
jaudinamai gražu, kai Vyrų sekmadienį apypilnė vyrų bažnyčia suklaup
davo prie Dievo stalo priimti Švenčiausiąjį. Klebonas stengėsi burti visus 
parapijiečius bendram, aktyviam dalyvavimui šventojoje liturgijoje, - tam 
tikslui jis išleido giesmynėlį ir kt.

1935 08 27, antradienį, ramią veiveriečių gyvenimo tėkmę sukrėtė šiur
pus įvykis. Tais metais Lietuvoje vyko ūkininkų streikai dėl valdžios pa
laikomų monopolijų piktnaudžiavimo, dėl pernelyg žemų žemės ūkio pro
duktų kainų, taigi ir veiveriečiai atsisakė tiekti miestui maisto produktus, 
kol bus pakeltos kainos. Veiverių ūkininkų streikas vyko be didesnio žmo
nių sambūrio, tačiau policija parodė nepaprastą žiaurumą: prieš ramius 
beginklius žmones ji pavartojo ginklus. Du žmonės buvo nušauti ir kele
tas sužeista. Tokiomis nepaprastomis aplinkybėmis iškilo mirusiųjų laido
jimo klausimas. Žmonės, klebono patarti, rengė iškilmingas laidotuves. 
Buvo nupinta per 50 vainikų: iš gėlių - jaunimui nešti, ir iš javų varpų - 
vyrams. Laidotuvių išvakarėse iš Vidaus reikalų ministerijos pranešama, 
kad bus leidžiama dalyvauti laidotuvėse tik žuvusiųjų artimiesiems ir kad 
ant visų kelių stovės policija - neleis įvažiuoti į Veiverius.
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Žmonės sumišo, ką gi čia dabar daryti? Jie kreipėsi j kleboną patarimo 
ir pagalbos. Savo parapijiečių skausmo valandą klebonas ėmėsi paties 
sunkiausio - atsakomybės už tvarką laidotuvėse. Jis paskambino minis
terijai - tenetrukdo žmonėms dalyvauti laidotuvėse, nes žmonės įaudrinti, 
nenusileis ir bus užmokėta naujomis aukomis iš abiejų pusių. Tenesirodo 
policija, už tvarką atsakys jis, klebonas. Ministerijoje budintis pulk. Rus
teika iš karto prieštaravo: „Kad ir du šimtai žmonių kris, bet policija 
chuliganerijai nenusilenks!“ Klebonas jam aiškino: Lietuvoje žmonių kol 
kas nėra per daug; nušautieji nėra chuliganai. Gustaitis - stiprus ūkinin
kas, Veiverys - jaunalietuvių vadas. Pagaliau policijos uždavinys - palai
kyti tvarką. Šį kartą visos atsakomybės imuosi aš, klebonas, bet jeigu 
policija rodysis gatvėje, tai aš visai nedalyvausiu laidotuvėse; telaidos ji, 
policija!

Penktadienį, laidotuvių dieną, visais keliais plaukė žmonės iš Marijam
polės, Vilkaviškio, Šakių, Alytaus, Kauno. Klebonas matė, kaip rizikingai 
jis pasielgė, imdamasis atsakomybės už tvarką. Juk tokioj margoj minioj 
taip lengvai galėjo atsirasti koks neatsakingas žmogus, kuris šūktelėtų: 
„Muškim policiją“ ar panašiai, arba akmeniu sviestų į ją. O policija buvo 
pasirengusi atsakyti kulkosvaidžių ugnimi.

Klebonas kreipėsi į minią tardamas: Šiandien piliečiai laiko savo su
brendimo egzaminą - ar galima gyventi be policijos. Jei jūs laikysitės 
tvarkos ir rimties, įrodysite, jog policija jums nereikalinga! Pasiėmęs ke
letą vyrų, apsivilkusių baltomis kamžomis, kun. Šalčius išėjo ant plento 
ties policijos būstine, kad būtų pirmieji prieš išstatytus kulkosvaidžius... 
Tačiau minia visą kelią ėjo nepaprastai susitelkusi, vien tik akyse paste
bimu skausmu... Tokios didelės ir tokios drausmingos minios dar nebuvo 
tekę matyti.

Baigiant tvarkyti klebonijos aplinką (užveistas didelis sodas, gautas naujoms 
kapinėms sklypas apsodintas medžiais ir kt.), vysk. Reinys primygtinai siūlė kun. 
klebonui Šalčiui vykti į Alytų. Žmonės nustebę kalbėjo: „Štai viską sutvar
kė ir paliks!“ Savo atsisveikinimo su Veiveriais kalboje kun. Šalčius sakė: 
Žmonės mėgsta kalbėti, kad klebonas viską daro sau. Dabar jūs galite 
įsitikinti, jog tai klaidingos šnekos...

Lietuvoje buvo susidariusi tokia nuomonė, kad Alytuje ir Šiauliuose 
stipriausiai ir gausiausiai veikia laisvamaniai. Atrodo, kad Alytuje svar
biausi laisvamanybės platintojai buvo gimnazijos direktorius Totorius ir 
matematikos mokytojas Klimavičius. Jų remiami čia ir kairieji buvo stip
rūs. Tuo tarpu religiniai reikalai visiškai silpni. Ilgametis klebonas kun. 
Pr. Baltrušaitis buvo gabus ekonomas ir ūkio vadovas, bet ne klebonas. 
Vysk. Reinys ieškojo išeities iš tokių aplinkybių. Apsistojo ties kun. Šal
čiaus kandidatūra. Kun. Šalčius nenorėjo sutikti, bijojo, ar jam pavyks 
nenuvilti vyskupo lūkesčių... Galiausiai vysk. Reinys prikalbino kun. Šalčių
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pabandyti. Sutiko. Žmonės jį priėmė prielankiai, nes jie norėjo turėti kle
boną, o ne ūkininką. Tačiau vos spėjo kun. Šalčius atsikelti į Alytų, pa
sikeitė Lietuvoje valstybės santvarka. Naujoji valdžia pradžioje buvo tai
kinga, bet vėliau - šaknys ėjo gilyn... Buvo keletas susitikimų su įvairiais 
pareigūnais, bet baigėsi laimingai.

1941 06 22 ryto 5 val. prapliupo vokiečių bombos. Prasidėjo karas. Į 
pavakarę pasirodė vokiečių tankai ir kita karo technika bei kariuomenės 
daliniai. Kadangi buvo manoma, jog karas - dienų klausimas, klebonas 
porai dienų išvyko į Birštoną. Bet karas užsitęsė. Alytus buvo smarkiai 
subombarduotas, visur degėsiai ir griuvėsiai. Sudegė klebonija ir visi pa
rapijos namai. Bažnyčia zakristijono Jono Venterio dėka išliko nesudegusi. 
Tad pirmiausia buvo pastatyta klebonija su ūkiniu pastatu. Išdažytas baž
nyčios vidus ir prie bažnyčios pristatyta didelė zakristija, kur buvo įrengta 
didžiulė, apšildoma naujai įsigytų knygų biblioteka. Po karo ketinta pra
dėti statyti naują bažnyčią. Mieste buvo daug sugriautų namų, akmenų, 
betono. Tinkama statybai medžiaga - 80 000 plytų - nupirkta ir pradėta 
gabenti į klebonijos kiemą.

Pamaldų lankomumas buvo menkas nuo prieškarinių laikų. Klebonas 
kun. Šalčius rūpinosi, kaip suaktyvinti parapijos religinį gyvenimą. Bartis 
jis nemėgino, tik po pamokslo su bažnyčios lankytojais sukalbėdavo tris 
Sveika, Marija už neinančiuosius į bažnyčią. Taip daryti įpareigojo ir vi
karus mokykloje su vaikučiais ir kalėdojant. Parapijiečiai išsijudino, nors 
ir ne taip greit. Bažnyčioje įtaisyta šv. Juozapo statula ir išrūpinti atlaidai.

1944-ieji. Karas prie Lietuvos pradėjo artėti visu greičiu. Sovietų armi
jai vejant vokiečius ir artėjant prie Lietuvos, žmonėse kilo panika. Vieni 
bėgo į Vakarus, kiti šen, treti ten. Klebonas kun. Šalčius nors jautė, kad 
jam pasilikti yra pavojingiau nei daugeliui kitų (be to, išvykti turėjo protekciją - 
jam buvo pažadėta globa generolo Justo dvare Austrijoje), bėgti nesusigundė. Jam 
buvo nejauku - Ganytojas palieka avis ir bėga... - pasiliko, nors patyrė 
daug bėdų. Gyventojus iš Alytaus evakavo, reikėjo viską palikti. Tuo tarpu 
kiti brovėsi į evakuotųjų butus, viską plėšė, vogė. Klebonas kun. Šalčius 
su vikaru kun. Pr. Šliumpa pasitraukė į Balbieriškį.

Kovos ties Alytumi užsitęsė. Buvo patarta į Alytų nebegrįžti. Reikėjo 
ieškoti, kur, prie kokios bažnyčios apsistoti. Pradžioje važiavo vežimu, bet 
kareiviai arklį atėmė. Toliau teko keliauti dviračiu. Nuvyko kun. Šalčius į 
Kaišiadoris, pas vysk. Teofilių Matulionį. Šis buvo tik ką grįžęs iš Vysku
pų konferencijos Ukmergėje, kuri ten buvo surengta vysk. Reinio iniciaty
va padėčiai aptarti.

Vysk. Matulionis šiltai sutiko kun. Šalčių ir buvo patenkintas, kad jis 
nesitraukė iš Lietuvos ir kad sutiko aptarnauti Kruonio tikinčiuosius, ku
rių klebonas buvo pasitraukęs. Kurį laiką pabuvęs Kruonyje, kun. Šalčius 
dviem trims mėnesiams išvyko į Sasnavą. Vėliau - į Višakio Rūdą, kur 
buvo pasilikęs senelis kan. Budzeika. Po to dar vienur kitur apsistojo
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Kauno vyskupijoje, vėliau Joniškio parapijoje, Kaišiadorių vyskupijoje. Bet 
neilgam. Lietuvoje prasidėjo partizaninis judėjimas. Miškuose - žaliukai, 
kaimuose - kolektyvizacija.

Kunigo autoriteto įtaka buvo stipri. Norėta, kad kun. Šalčius pritartų 
kolektyvizacijai. Net siūlyta jam nuvykti į Baltarusiją pasižiūrėti, kaip ten 
tvarkomasi. Bet kun. Šalčius atsisakė motyvuodamas tuo, kad jis, nors 
ūkininko sūnus, bet žemės ūkiu nesidomi. Apie kolūkius jis aiškino, kad, 
teoriškai imant, dideli žemės plotai, mašinos gal ir pateisinami, bet prak
tiškai - ne. Žmogaus prigimtis siekia laisvės, savarankiškumo, nori dirbti 
sau, o ne kitiems.

Tai buvo pradinės priekabės. Vėliau pradėta kabintis įvairiais kitais 
pretekstais. Galiausiai baigėsi Vilniaus saugumo požemiuose. Po kurio 
laiko Vilniaus Lukiškių kalėjimo salėje per 40 žmonių grupė išklausė 
sprendimą: kiekvienam po 10 metų lagerio!

Kun. Šalčius pradžioje buvo nuvežtas į Karagandą. Ir čia jis neprarado 
savo krikščioniško pozityvumo, net ramino kitus. Kai vienas kunigas labai 
sielojosi, tiesiog širdo ant visų ir ant visko, - kaipgi ir jis čia patekęs?! - 
kun. Šalčius ramino: Kiek žmonių [lageryje buvo per 2000 žmonių] iš įvairiausių 
tautų ir luomų čia pateko, kodėl gi jūs negalėjot patekti...

Jis pats ramiai žingsniuoja į darbą prie statybų, visada su rožančiumi 
rankose. Nadzirateliai net pradėjo jį pravardžiuoti - Ščiočik. Tačiau kuni
gas Šalčius ne vien Sveika, Marija skaičiavo: jis konsekravo ir toje Azijos 
platybėj tolimojoj, Brazdžionio žodžiais tariant, kur neskambėjo Dievo gar
bei šventas žodis nuo septintos dienos pasaulio sukūrimo, - jo lūpos 
kartojo šventuosius maldos žodžius: Tėve mūsų... Tebūnie, teįvyksta Tavo 
šventoji valia! Tebūnie, kaip Tu nori, ne kaip aš!.. Garbė Dievui Tėvui ir 
Sūnui, ir Šventajai Dvasiai... visada ir visur.

Todėl ir kartu su kun. Šalčiumi lageryje buvusieji (Gražys, šiaudinis ir kt.) 
sako: Kunigas Šalčius - tikras kunigas.

Vėliau kun. Šalčiui teko pabūti ir baudžiamajame (štrafnoj) lageryje, (čia 
iš lietuvių kunigų buvo t. Danyla SJ.) Dar vėliau - invalidų lageryje, nes dirbdamas 
lentpjūvėje buvo susižalojęs. Čia kiek artimiau susigyveno su stačiatikių 
archijerėjumi ir su Tartu universiteto profesoriumi, liuteronu, fakulteto de
kanu. Prasidėjo kitos rūšies pokalbiai. Dažniausia tema - Roma, popiežiai, 
kaip suprasti Kristaus žodžius: Bus viena avidė ir vienas Ganytojas. Dabar 
yra trys pagrindinės Bažnyčios: Romos katalikų Bažnyčia nuo šv. Petro 
laikų, stačiatikių nuo XI a. ir liuteronų nuo XVI a., - kuri tad yra Kristaus 
įsteigtoji? Liuteronas profesorius sako: „Jei taip, tai katalikų“. O stačiatikių 
archijerėjus: Negali būti! Yra tik „Sobornaja“ Bažnyčia!

Kun. Šalčius, gerai kalbantis rusiškai katalikų kunigas, buvo ieškomas 
pokalbiams, nes religija besidominčių buvo ir daugiau. Metai ir dienos - 
gražiausios Dievo dovanos - bėgo ir lageryje. Atėjo Chruščiovo laikai. Į 
Tarybų Sąjungą atvyko Vokietijos kancleris Adenaueris tartis dėl lageriuose
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laikomų vokiečių belaisvių. Po ilgesnių derybų susitarta: visi esantieji 
lageriuose, pakaltinti už karo metus, išskyrus ginkluotus nusikaltimus, 
amnestuotini. Taip ir kun. Šalčius, kadangi buvo teistas tik už agitaciją 
ir propagandą, ne už tėvynės išdavimą, - užbaigė savo „tarybinę duoklę“. 
Kaune gyvenanti kun. Šalčiaus sesuo Kemėšienė iš anksto buvo atsiuntu
si notaro pažymėjimą - pasižadėjimą išlaikyti brolį, tad dabar kun. Šal
čius galėjo grįžti išlaikytiniu. Tai buvo 1955 metai.

Grįžęs iš lagerio kun. Šalčius jautėsi nepajėgus dirbti pastoracinį dar
bą. Tad savo gyvenimo patirtį ir dvasinę potenciją jis išnaudojo kitu būdu, 
labai naudingu tautai ir žmonėms. Dievas jam buvo davęs talentą kaupti 
medžiagą istorijai. Ir į kapą jos nenusinešė, bet paliko tautos ateičiai ir 
atminimui. Vis padejuodamas, kad trūksta žurnalistinio talento, kad plunk
sna surūdijusi - jis rašė. O tai plunksnai nusišveisti nebuvo kada. Jaunys
tėje jis buvo visiškai pasišventęs pastoraciniam darbui, brandžiausiame 
amžiuje - Gulago akademija, kur prie Karagandos statybų plunksna tik 
rūdyti tegalėjo.

Nepaisant to, kun. Šalčius parašė keletą labai aktualių knygų. Kad tos 
knygos aktualios, rodo faktas, jog visos jos, patekusios į užsienio lietuvių 
rankas, buvo išspausdintos. Pirmoji ten patekusi - Medžiaga arkivyskupo 
Reinio biografijai (210 mšr. p.). Ten - pavadinta Mečislovas Reinys (Čikaga, 
1977. 249 p.), papildyta kun. Vytauto Bagdanavičiaus įvadu. Antroji - Pre
latas Mykolas Krupavičius. Ten - Valstybininkas politikos sūkuriuose pre
latas Mykolas Krupavičius. (Čikaga, 1980. 247 p.). Ir trečioji - Birštono - 
Olšausko byla faktų ir teisės šviesoje (150 mšr. p.). Ten - Konstantinas 
Olšauskas ir jo teismo byla. (Čikaga, 1985. 141 p.). Leidėjai: „Saulės“ draugi
jos nariai ir auklėtiniai. Ketvirtoji aktuali knyga - Iš Bažnyčios ir Popiežių 
istorijos (363 mšr. p.). Ši knyga į užsienį nebuvo pasiųsta. Bet dabar, atrodo, 
jau pateko į Vakarų Vokietiją. Lietuvoje ši knyga vertinama dėl to, kad joje 
yra pateikta žinių iš pokarinės Lietuvos Bažnyčios gyvenimo, ko jokiame 
rašytiniame šaltinyje dar nėra. Knyga parašyta kun. J. Šalčiui būdingu 
stiliumi - skaitytojui pateikta tai, kas yra tikra, įdomu.

Be šių veikalų, kun. Šalčius parengė labai naudingą Lietuvos istorijai 
medžiagą - Schemą Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 1918-1940. Čia 
grafiškai pavaizduota visi Lietuvos Respublikos prezidentai ir ministrų 
kabinetai su svarbiausiais atliktais darbais. Tai kun. Šalčiaus gebėjimas 
sintezuoti, užfiksuoti ir perduoti kitiems. (Ne veltui prel. M. Krupavičius kadaise 
jį vesdavosi į Seimo posėdžius!)

Kai kun. Šalčius gyveno Kaune, juo pradėjo domėtis kulto įgaliotinis 
Rugienius ir saugumas, - ką jis veikiąs, kokiu pagrindu čia gyvenąs ir t. t. 
Tada vyskupui Labukui, nors jis labai gerbė ir mylėjo kun. Šalčių, beliko 
pasiūlyti persikelti gyventi į Kapsuką (Marijampolę). Ir čia, nors jau buvo 
nekokios sveikatos, jis nesiliovė tarnavęs žmonėms. Būdamas tikras kunigas
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ir jausdamas didelę atsakomybę už sielas, jis vargais negalais eidavo 
bažnyčion. Kas ilgiausiai sėdėdavo klausykloje? - Kunigas Šalčius. Ypač 
rekolekcijų metu jis be jokio atokvėpio išsėdėdavo ilgas valandas - juk 
nepaliksi neišklausęs visų...

Meilė knygai, kaip ir meilė Tėvynei, kun. Šalčiui buvo įgimta. Kaip 
vaikystėje jis už mamos įdėtus pinigus mieste dažniau pirkdavo knygelę 
negu bandelę, taip ir dabar, senatvėje, gyvenimo vargų ir negalių labai 
suvargintas, jis visą laiką nesiskyrė su knyga.

Čia, Marijampolėje (1924 m. vysk. Antano Karoso įšventintas kunigu), prie alto
riaus Juozapas Šalčius pradėjo kunigiškąjį savo gyvenimo kelią. Čia ir 
teko jį baigti, gyvenimo saulėlydyje patiriant karčią seno žmogaus dalią. 
Ne dėl kokios ligos mirė kunigas Šalčius, bet tiesiog nunoko Amžinybei. 
Jis ir trijų savaičių neišgulėjo patale. Trejetą dienų prieš mirtį atvykusi iš 
Kauno jo aplankyti viena pažįstama, matydama, kad jis toks bejėgis guli 
lovoje, sako: „Tėveli, man atrodo, kad Jėzus yra netoli Jūsų ir Jus kviečia: 
Ateik, ištikimasis tarne, kadangi tu tenkinaisi mažu, aš tau atlyginsiu 
didžiu“. Jis labai nušvitusiu veidu linktelėjo: Taip.

1988 m. rugsėjo 25 d., labai ankstų sekmadienio rytą, eidamas 88-uosius 
metus, kunigas Juozapas Šalčius užgeso šiai žemei.

Pateikėme kun. Juozo Šalčiaus trumpą, labai fragmentišką biografiją. Yra iškilusi 
idėja išleisti atsiminimų knygą apie šį neeilinį žmogų, tikrą idealistą, daug pasidar
bavusį kuriant krikščionišką Lietuvos ateitį ir galintį būti pavyzdžiu kitiems.

KUN.  JUOZO ŠALČIAUS DARBŲ BIBLIOGRAFINĖ APŽVALGA

Juozas Šalčius. BIRŠTONO - OLŠAUSKO BYLA FAKTŲ IR TEISĖS ŠVIESOJE 
(IV leidimas. 1983. 150 mšr. p. su 11 dokumentinių nuotraukų)

Knygos autorius, didelis tiesos gerbėjas, negalėjo nurimti negynęs ne
kalto žmogaus, be jokio nusikaltimo įrodymo nuteisto už žmogžudystę. Jis 
paskyrė nemažą savo gyvenimo dalį ir surinko archyvinę bei istorinę me
džiagą, ištyrinėjo visus faktus ir aplinkybes, susijusias su šia byla, nors 
kartais dėl to tekdavo rizikuoti; aplankė visas vietas, išmatavo, žingsniais 
suskaičiavo, kad galėtų, kaip knygos pavadinimas sako, pažvelgti Į bylą 
remdamasis faktais ir teise. Visa tai kun. Šalčius atliko su tikro pasišven
tėlio stropumu ir sąžiningumu. Už tiesą jis galėjo kovoti bei aukotis ir 
tikriausiai taip būtų daręs, net jei tas nekaltai nukentėjęs žmogus būtų ir 
jo priešas buvęs.

Šiai bylai pasibaigus ir priešolšauskinėms aistroms bent kiek aprimus, 
kun. Šalčius ragino savo bičiulį ir gerą kataliką advokatą A. Tumėną, kad 
šis, remdamasis išryškėjusiomis naujomis aplinkybėmis, reikalautų per
svarstyti šią bylą su nauja teisėjų sudėtimi. Bet adv. Tumėnas tam nesi
ryžo. Jis sakė, kad Bažnytinė vyresnybė nepripažino nei tardymo, nei 
teismo sprendimo, tai katalikams to ir pakanka.
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Tačiau gyvenimas rodo, kad to nepakanka. Daugelis žmonių anuomet 
ir liko suklaidinti, nes jiems nė į galvą neatėjo, kad laikraštis gali skelbti 
prasimanymus tarsi tikrą tiesą. O taip iš tikrųjų buvo. Pvz., liberalus 
laikraštis „Sekmadienis“ pirmajme puslapyje išspausdino vaizdžiai apra
šytą inscenizaciją, kaip kun. Olšauskas Verbų sekmadienį Kauno katedro
je buvo išvilktas iš kunigo drabužių - išmestas iš kunigų luomo (o tai buvo 
gryniausias melas, nes tokio papročio Bažnyčioje iš viso nėra). Vėliau iš tų pačių 
laikraščių paaiškėjo, jog taip nebuvo. Bet melas jau buvo paskleistas ir 
neatšauktas. Atrodo, jog visa teismo parodija buvo fabrikuojama tam, kad 
prel. Olšauskas, toks šviesus ir iškilus žmogus, tiek daug pasidarbavęs 
tautos labui, būtų kuo labiau pažemintas, subjaurotas ir išstatytas prieš 
minią, visada godžią sensacijų ir mėgavimosi.

Jeigu taip buvo anuomet, tai ką kalbėti apie dar nesenus laikus, kai 
spauda, radijas, televizija, kinas taip ir ieškodavo siužetų savo ateisti
niams tikslams, - kiek blogio buvo įnešama į žmonių sielas! Galbūt tiktai 
tada, kai ateities istorikai parašys tikrą nepriklausomos Lietuvos istoriją, 
išryškės daug neaiškių aplinkybių. Tada ir dokumentinė knyga nemažai 
patarnaus ir bus vertai panaudota.

Pirmiausia, norėdamas padėti skaitytojui, ypač vėlesnių laikų skaityto
jui, susiorientuoti laiko aplinkybėse, autorius pateikia trumpą Laikotarpio 
apžvalgą bei valdymo charakteristiką. Toliau - bendrą Birštono - Olšausko 
bylos apžvalgą bei su pačia byla susijusių žmonių charakteristikas.

Turint a priori nusistatymą šioje byloje būtinai apkaltinti kun. Olšaus
ką, šia kryptimi buvo veikiama planingai. Bylą fabrikuoti ėmėsi prokuro
ras J. Byla (eseras), 8 tardytojai, vadovaujami tardytojo Žostauto, 15 krimi
nalinės policijos valdininkų. Tai buvo daugiausia karjeristai, kurie tikėjosi 
tuo įsiteiksią valdžiai ir pasieksią kokį paaukštinimą.

Ši byla - tai farsas, komedija. Čia nebuvo stengiamasi nustatyti, ar 
Olšauskas kaltas, o tiktai norėta suteikti legalumo išorę anksčiau pagal 
priešišką nusistatymą padarytam sprendimui. Buvo apklausta per 200 
žmonių, tik ne tam, kad būtų surinkta su šia byla susijusių žinių, o dėl 
to, kad būtų sukeltas didesnis aliarmas ir labiau išpropaguotas šis daly
kas. Tačiau, nepaisant viso to aparato veiklos, nebuvo nustatyta, kokiu 
būdu Ustijanauskienė pateko ant Vytauto kalno, kada ir kas ją nužudė. 
Betgi nuteisti kun. Olšauską tai nesukliudė.

Apygardos teisme advokatas Tumėnas kreipėsi į prokurorą, sakydamas:
- Pakaltinti žmogų, padariusį nusikaltimą, reikia turėti bent vieną iš 

šių trijų pagrindų: a) in flagranti - užtiktas darant nusikaltimą ar bent 
mačiusių asmenų parodymai; b) daiktiniai įrodymai; c) alibi - kai kalti
namasis negali įrodyti tuo metu buvęs kur kitur, kai buvo daromas nusi
kaltimas. - Pasakyk, pone prokurore, ar bent vieną iš išvardytų pagrindų 
turite šioje byloje?

Prokuroras atsakė:
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- Olšauskas buvo labai gudrus, visus nusikaltimo galus paslėpė.
- Pone prokurore, pirmiau tuos „paslėptus galus“ surask ir tik juos 

suradęs kaltink.
Prokuroras nieko neatsakė.
Vyr. tribunolas savo sprendimo 10 ir 15 mašinraščio lapuose aiškiai 

pasako, kad Birštono byloje prieš Olšauską tiesioginių įrodymų nėra. Apy
gardos teismas savo sprendime prielaidas, spėliojimus bando laikyti netie
sioginiais įrodymais ir, vadovaudamasis ne turimais duomenimis, o vadi
namąja teise daryti sprendimą iš įsitikinimo, nuteisė Olšauską Baudžia
mojo statuto 458 str. 1 d. ir 53 str., t. y. už nusikaltimą, padarytą susijau
dinus. Nubaudė šešeriems metams sunkiųjų darbų kalėjimo su Baudžia
mojo statuto 30 ir 38 str. numatytomis pasekmėmis. Vyr. tribunolas ne tik 
pripažino šį sprendimą, bet net pasunkino, paskirdamas Olšauskui kalini
mo laiką ne nuo arešto dienos (1929 03 23), bet nuo teismo paskelbimo 
dienos (1930 04 26). Tuo būdu susidarė 7 metai ir vienas mėnuo, o ne 
šešeri, kaip formaliai buvo pasmerktas.

Prel. Olšausko padėtis kalėjime buvo sunki. Jis - liguistas, senas, o 
kalėjimas - drėgnas. Valdžios organų dirbtinai sufabrikuotoje byloje pa
smerktas, metropolito arkivysk. Skvirecko ne tik neužtariamas, bet dargi 
spaudžiamas... Prisiminė Olšauskas, kad Metropolijos kapituloje turi seną 
savo bendradarbį didelį lietuvių tautinės sąmonės žadintoją Kauno apy
linkėse prel. R Januševičių, kuris yra gerai pažįstamas su prezidentu A. Sme
tona, ir parašė jam laišką, prašydamas, kad pagal Baudžiamojo proceso 
įstatymą Prezidentas sulaikytų teismo nuosprendį.

Laiške Olšauskas rašo, kaip buvo fabrikuojama jam byla ir kaip, neturint 
įrodymų, jisai buvo nuteistas. Prašo užtarti jį pas prezidentą - tuo būdu 
išgelbėsi mane nekaltą 64 metų senį nuo ilgos kalėjimo agonijos, o Kapitulą 
ir visą Bažnyčią - nuo nepagrįstų šmeižtų, jaunuomenę - nuo bjauriausio 
papiktinimo. Aš, išėjęs iš kalėjimo, pasamdęs vokiečių detektyvus, surasiu 
tikrą kaltininką, atnaujinsiu bylą ir viskas bus sutvarkyta, - baigia laišką 
Olšauskas.

Kadangi Olšauskas kaltas neprisipažino, tai šis jo prašymas nebuvo 
patenkintas. Vyriausybė norėjo, kad prel. Olšauskas prisipažintų kaltas ir 
paduotų malonės prašymą. Tąsyk vyriausybė būtų galėjusi „du kiškius 
nušauti“ - suniekinti Olšauską ir jo paties rankomis suduoti smūgį kata
likų autoritetui. Olšauskas to padaryti nesutiko. Reikalas pakibo ore: teis
mas atidėjo sprendimo vykdymą, kol metropolitas nepašalins Olšausko iš 
kunigų luomo. Metropolitas negalėjo to padaryti, kol dvasinis tribunolas 
nepripažins jo kalto dėl žmogžudystės. Metropolitas vengė šią bylą per
duoti dvasiniam tribunolui, nes, nesant įrodomos medžiagos, pastarasis 
nebūtų Olšausko pakaltinęs. Metropolitui būtų tekę sueiti į konfliktą su 
civiline valdžia. Galiausiai, matyt, buvo nutarta pasitenkinti tuo, kad Ol
šauskui būtų atimta prelatūra. Bet ir čia užkliūta. Teisingumo gynėjas
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kun. dr. Malakauskas nurodė, kad, pagal Bažnytinės teisės nuostatus, 
pats metropolitas to padaryti negalįs.

Pagaliau surasta išeitis. Metropolitas, bendru sutarimu su vyriausy
be, pasiuntė į kalėjimą Tumą-Vaižgantą, kad jų vardu pasiūlytų Olšaus
kui atsisakyti prelatūros. Šį siūlymą Olšauskas priėmė, sakydamas, kad 
jam svarbu tik kunigystė, nes tai yra sakramentas, o ne laipsniai ir 
titulai.

Prezidentas A. Smetona vasario 16 d. išvadavo Olšauską iš kalėjimo. 
Kalėjime jis išbuvo arti dvejų metų (1929 03 23-1931 02 16). Kai vasario 16 d. 
Olšauskas iš kalėjimo grįžo, kitą dieną jį aplankė Apaštalų Sosto patikė
tinis Lietuvoje monsinjoras Faidutis. Olšauskas jam viską papasakojo: 
bylos dirbtinumą, spaudos propagandą, įstatymų pažeidinėjimą, prof. Vol
demaro ir kitų valdžioje esančių masonų priešiškumą katalikams, metro
polito Skvirecko asmeninį jam nepalankumą: už teisėtą savo pinigų iš 
kapitulos kasos pasiėmimą grasino ekskomunika, atsisakė jo bylą perduo
ti dvasiniam tribunolui ir kt. Mons. Faidutis patarė visa tai išdėstyti Apaš
talų Sostui, ką netrukus prel. Olšauskas nuvykęs Romon ir padarė plačiu 
Supplex Libellus raštu.

Šventosios Oficijos kongregacija visą tą Olšausko raštą atsiuntė Met
ropolitui pasiaiškinti. Metropolito pavesta, Kurija pasiaiškino: Olšausko 
žmogžudystėje nekaltina. <...> Sau priklausomus pinigus 112 000 litų 
sumai Olšauskas pats pasiėmė, likusius 8225 litus kapitula išmokėjo.

Taigi Vatikano akyse dėl pasiimtų pinigų ir dėl žmogžudystės - Olšaus
kas teisus. Tačiau sukompromituotas veiklus kunigas visuomeninei veik
lai jau netiko. Grįžęs iš Romos, prel. Olšauskas persikėlė gyventi į savo 
ūkį Laukžemėje, Telšių vyskupijoje.

Apsigyvenęs Laukžemėje, kaip rašė laikraštis „Naujoji Romuva“, Ol
šauskas nesėdėjo rankas sudėjęs. Jis siekė reabilitacijos. Matyt, su vo
kiečių detektyvų pagalba jisai jau buvo užėjęs ant žudikų pėdsakų. Ta
čiau baigti reikalą iki galo jam nebuvo lemta. Niekinga žmogžudžio 
ranka jį, grįžtantį iš Palangos Devintinių atlaidų, mirtinai peršovė. Tai 
įvyko 1933 m. birželio 18 d. plente Palanga - Klaipėda - Liepoja 42-43 
km kvartale 13/56, apie 2 km nuo namų. Ties nušovimo vieta paplentėje 
iki šiol yra išlikęs maždaug 1 m 60 cm aukščio ąžuolo kryžius su išpjau
tu užrašu A†A 1933.VI.18. Nuostabu, kad dabar, praslinkus daugiau nei 
50 metų nuo to įvykio, kryžius dažnai būna papuoštas gražiomis gėlių 
puokštėmis.

Tragiška Olšausko mirtis liudija, jog jis buvo rafinuotos, planingai 
surengtos niekšybės auka. Ir pats Olšausko žudikas - Žilius (po karo gyvenęs 
Australijoje), sėdėdamas Kretingos kalėjime, užklaustas dantų gydytojos Eu
genijos Kalvaitytės, kodėl jis nušovė kun. Olšauską, atsakė: Vienas iš 
mudviejų turėjo žūti. Tai trumpas, bet daug pasakantis mįslingas atsaky
mas, kuris irgi nurodo tikrąją priežastį - lenkų žvalgybos veiklą Lietuvoje.
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Reikia perskaityti šią knygą, nes joje sukaupta tiek daug svarių 
duomenų, jog mąstantis skaitytojas galės pasidaryti daug rimtų išvadų ir 
apibendrinimų.

Kun. Juozas Šalčius. IŠ  BAŽNYČIOS IR POPIEŽIŲ ISTORIJOS.
(I leidimas. 1970; 1988. 365 mšr. p.)

Šis kun. J. Šalčiaus veikalas tai glausčiausia Bažnytinė enciklopedija, 
apimanti tokį ilgą laikotarpį: pradedama tuo, kaip Kristus įsteigė Bažnyčią 
ir baigiama tuo, kaip „kardinoliškoji Lietuva“ šiandien turi savo kardinolą.

Jz. [Šalčius], PRELATAS MYKOLAS KRUPAVIČIUS. (268 mšr. p.)
Čia aprašytas prel. Mykolo Krupavičiaus gyvenimas, jo nuveikti darbai, 

apibūdinta asmenybė - pateikta jo laiškų ištraukų ir kitų asmenų atsimi
nimų apie jį. Mykolui Krupavičiui būdingas didelis protas, tvirta valia, 
nedarymas kompromisų su sąžine, jis buvo silpnos sveikatos, bet galin
gos dvasios žmogus, gavęs iš Dievo daug talentų. Juos visus jis panaudojo 
savo veiklai Dievo, tautos ir žmogaus tarnyboje. Tai plataus diapazono 
asmenybė: visuomenininkas, veikiantis žodžiu (puikus oratorius) ir plunk
sna, valstybininkas politikas ir kilnus kunigas.

Baigęs Petrapilio dvasinę akademiją, Mykolas Krupavičius 1917 m. 
buvo paskirtas Voronežo (kur buvo įsikūrusi didžiulė lietuvių pabėgėlių nuo karo 
kolonija) berniukų M. Yčo gimnazijos kapelionu. Čia jis suorganizavo krikš
čionių demokratų sąjūdį ir telkė ateitininkus. Dėl savo veiklos, bolševi
kams paėmus valdžią, M. Krupavičius buvo pasmerktas mirties bausme. 
Pavyko pabėgti ir laimingai grįžti į Lietuvą. Čia jo laukė nauji veiklos 
barai - rengti tautą nepriklausomam gyvenimui.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, prasidėjo kuriamasis darbas. Išren
kamas Steigiamasis Seimas, kuris nustatė Lietuvos konstituciją, įvedė 
savą valiutą - litą, paskelbė žemės reformos įstatymą, atkūrė Lietuvos 
universitetą. Seime didžiausią skaičių atstovų turėjo krikščionių blokas 
(56 atstovus iš 112). Šiame bloke krikščionys demokratai sudarė gausiausią 
grupę, kuriai vadovavo M. Krupavičius.

Būdamas žemės ūkio ministru M. Krupavičius 1923-1926 m. atliko 
Lietuvoje žemės ūkio reformą. Apie pusės milijono hektarų žemės fondas 
išdalytas Lietuvos bežemiams ir mažažemiams. Žemė paimta iš dvarų, 
kurie buvo lenkinimo arba rusinimo lizdai Lietuvoje.

Prof. St. Šalkauskis pradžioje būgštavo dėl Krupavičiaus dinamizmo ir 
radikalumo. Bet kai šis baigė veiklą žemės reformos srityje, Šalkauskis 
pareiškė, kad Seimų laikais (1920-1926) Krupavičius buvo žymiausias Lie
tuvos politikas ir visuomenės veikėjas.

Kun. M. Krupavičius buvo bebaimis kovotojas dėl lietuvių tautos ir 
žmogaus teisių. 1940 10 07 jis rašo memorandumą sovietų valdžiai. Lie
tuvą okupavus vokiečiams, rašo memorandumą vokiečių generaliniam



RŪPINTOJĖLIS. 1988. Nr. 23 1063

komisarui Kaune (jį parašė drauge su K. Grinium, buvusiu prezidentu, ir J. Aleksa, 
buvusiu žemės ūkio ministru). Memorandume buvo pažymėta, kad vokiečiai jau 
dabar, karui nesibaigus, Lietuvą kolonizuoja. Dėl šio memorandumo 1942 m. 
pabaigoje kun. M. Krupavičius buvo suimtas ir per Eitkūnų ir Tilžės ka
lėjimus pasiųstas internuoti į Karmelitų vienuolyną Regensburge, iš kur 
karui besibaigiant amerikiečių išvaduotas. Atsidūręs tremtyje vadovauja 
kovai dėl Lietuvos laisvės. Buvo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komi
teto (VLIKO) pirmininku (iki 1955). Atsisakęs šių pareigų ir toliau visais 
įmanomais būdais rūpinosi Lietuvos reikalais.

Prieš mirtį prelatas M. Krupavičius prašė, kad jo mirtingąjį kūną pa
ženklintų Lietuvos žeme: užpiltų ant krūtinės tą žiupsnelį žemės - iš 
Kauno pilies ir nuo kapo Nežinomo kareivio, žuvusio už Lietuvos nepri
klausomybę, - kuri jam buvo atsiųsta iš Lietuvos ir už kurią jis kaip už 
didžiausią dovaną dėkojo.

Štai ištrauka iš kun. Mykolo Krupavičiaus testamento: Kiekvienose šv. 
Mišiose prašiau Dievą Tėvynei laisvės ir pasilikti lietuviams tvirtais, iš
tvermingais ir kovingais patriotais, o katalikams - katalikais... Krupavi
čius mylėjo Tėvynę labiau už save, daug dirbo ir rūpinosi ja, turtų (ma
terialinių) nesudėjo gyvendamas, nepaliko jų ir mirdamas. Paliko tik savo 
širdies meilę tame pačiame testamente pažadėdamas nesiliauti melstis už 
Lietuvą ir ten, kur Dievas bus jam skyręs.

Yra dar vienas kun. J. Šalčiaus veikalas - ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS. 
Apie šį mūsų tautos šventąjį kankinį bus atskira apybraižėlė kitame „Rūpintojėlio“ 
numeryje.

G Y V E N T I  T I K Ė J I M U

Kolomba Marmionas, OSB

A M Ž I N O J I  L A I M Ė  -  R E G Ė T I  D I E V Ą  V E I D A S  Į  V E I D Ą

Tėve, aš noriu, kad Tavo man pavestieji būtų su manim ten, 
kur ir aš; kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man sutei
kęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą (Jn 17, 24).

Tai užbaigos žodžiai tos nepalyginamosios maldos, kuria Kristus po 
Paskutinės vakarienės - jau pasirengęs didįjį žmonijos atpirkimo darbą 
apvainikuoti išganomąja Auka - kreipėsi į Tėvą.

Šv. Paulius, kalbėdamas apie teologines dorybes - tikėjimą, viltį ir meilę - 
sako, kad didžiausioji iš jų yra meilė, nes ji - amžina. Kodėl? Dėl to, kad 
amžinąjį tikslą pasiekus, tikėjimas užleis vietą regėjimui Dievo, viltis - 
turėjimui Dievo, o meilė - pasiliks ir amžinai sujungs mus su Dievu.

Štai kokia laimė ir garbė mūsų laukia: mes regėsime Dievą, gėrėsimės 
Dievu. Amžinasis gyvenimas - tai užtikrintas dalyvavimas paties Dievo
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gyvenime, iš to išplauks visa mūsų sielos laimė, o toje laimėje dalyvaus 
ir kūnas, prisikėlęs iš mirusių.

Danguje regėsime Dievą. Tai, kad regėsime Dievą taip, kaip Jis pats save 
mato, yra pirmasis elementas mūsų dalyvavimo dieviškoje prigimtyje; tai 
mūsų palaimintasis gyvenimas, pirmasis gyvybinis aktas dangaus garbėje. 
Čia, žemėje, kaip sako šv. Paulius, mes pažįstame Dievą tik tikėjimu, tarsi 
per šydą; o tada - matysime Jį tokį, koks JIS YRA. Dabar pažįstu iš dalies, 
o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas (1 Kor 13, 12). Dabar mes nežino
me, kas iš tiesų yra tas regėjimas. Tada siela bus sustiprinta garbės šviesos, 
kuri yra ne kas kita, kaip danguje visiškai išsiskleidusi malonė. Tada mes 
matysime Dievo vidinį gyvenimą, kaip sako šv. Jonas: Mes turėsime bend
ravimą su Tėvu ir su Jo Sūnumi Jėzumi Kristumi (plg. i jn i, 3).

Mes matysime būties pilnatvę, tiesos pilnatvę, šventumo, grožio pilnat
vę. Visą Amžinybę žiūrėsime į Jėzų Kristų, Dievo Sūnų-Žmogų. Matysime 
Kristų, kurį Amžinasis Tėvas be galo myli, kuris norėjo būti mūsų vyriau
siu broliu. Mes matysime dieviškus, dabar garbe spinduliuojančius bruo
žus To, kuris savo kruvina kančia išgelbėjo mus iš mirties ir įgijo amžiną 
gyvenimą. Šlovinsime Jį niekada nesibaigiančiais himnais: Tu, Viešpatie, 
atpirkai mus savo krauju ir perkėlei į savo karalystę: Tau šlovė ir garbė! 
(plg. Apr S, 9-10).

Mes matysime Mergelę Mariją, Angelų chorus, didelę nesuskaičiuoja
mą išrinktųjų minią aplink Dievo Sostą, kaip matė šv. Jonas didžiajame 
regėjime Patmo saloje.

Tiesioginis Dievo regėjimas yra mūsų busimasis paveldėjimas, mūsų 
dieviškojo įsikūnijimo atbaigimas. Tas įvaikinimas, - sako šv. Tomas, - 
vyksta laipsnišku supanašėjimu su Tuo, kuris iš prigimties yra Dievo 
Sūnus. Tai įvyksta dvejopu būdu: čia, žemėje, per malonę - tai netobulas 
supanašėjimas; ten, danguje, garbe - tai tobulas supanašėjimas. Todėl ir 
sako šv. Jonas: Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasi
rodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašūs į Jį. Mes 
matysime Jį tokį, koks Jis yra (1 Jn 3, 2). Čia, žemėje, mūsų panašumas į 
Dievą dar netobulas. Tik danguje jis suspindės visu tobulumu. Žemėje 
turime darbuotis tikėjimo šviesos prieblandoje, kad pasidarytume panašūs 
į Dievą, sunaikindami senąjį žmogų, kad atsinaujintų žmogus (plg. Kol 3, 9;
Ef 4, 22. 24).

Kad supanašėtume su savo dieviškuoju Pirmavaizdžiu, mes turime be 
paliovos atsinaujinti ir tobulintis. Tas mūsų supanašėjimas su Dievu bus 
baigtas danguje. Ten mes įsitikinsime, jog tikrai esame Dievo vaikai. Tas 
Dievo regėjimas begalinėje dangaus laimėje nepadarys mūsų neveikliomis 
būtybėmis. Toji laimė nebus veikimo sunaikinimas. Siela, nė akimirksnio 
nepaliaudama regėti Dievą, galės laisvai naudotis visomis savo galiomis. 
Tą matome mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje. Jo siela dar žemėje nuolatos 
gėrėjosi Dievo regėjimu, bet Jo žmogiškasis veiklumas tuo nė kiek nebuvo
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trukdomas. Jėzus atliko apaštališkas keliones, mokė, darė stebuklus. Dan
gaus tobulumas nebūtų tobulumas, jei jis panaikintų išrinktųjų veiklumą.

Mes regėsime Dievą. Ar tai viskas? - Ne. Dievą regėti yra pirmoji 
amžino gyvenimo sąlyga. Pirmoji laimės versmė. Jeigu protas bus paten
kintas amžinosios tiesos pažinimu, argi nereikia, kad ir valia būtų laimin
ga Dievo begaliniu Gerumu?

Mes mylėsime DIEVĄ! Meilė, - sako šv. Paulius, - niekada nesibaigia 
(1 Kor 13, 8). Mylėsime Dievą ne taip, kaip žemėje, silpna, nepastovia, 
kūrinių dažnai trukdoma, neištikima meile, bet tvirta, gryna, tobula ir 
amžina meile.

Jau šioje ašarų pakalnėje, kur tenka tiek daug kentėti ir kovoti, kad 
įstengtume savyje išlaikyti Kristaus gyvenimą, yra sielų, taip liepsnojan
čių meile, jog jos gali pasakyti:

Kas atskirs mus nuo Kristaus meilės?! Nei persekiojimai, nei mirtis, 
nei joks kūrinys, niekas neatskirs manęs nuo Dievo.

Tokia meilė mus žavi. O kaip liepsnos toji meilė, kai ji turės begalinį 
Gėrį, kurio jau nebegalės prarasti! Koks veržlus ir visada ramus polėkis į 
Dievą! Koks palaimingas apsikabinimas, kai mylintysis amžinai ilsisi My
limajame! Toji begalinė Meilė nuolat reikšis garbinimo, gėrėjimosi, dėko
jimo aktais. Šv. Jonas rodo šventuosius, kaip jie, parpuolę veidu prieš 
Dievą, gieda: Palaima ir šlovė, ir išmintis, ir dėka, ir garbė, ir galybė, ir 
stiprybė per amžių amžius! (plg. Apr 7,12). Jie tokiu būdu reiškia savo meilę 
Dievui.

Pagaliau mes ilsėsimės gėrėdamiesi Dievu. Pats Išganytojas palygina 
dangaus karalystę su puota, kurią kelia dangiškasis Tėvas savo Sūnaus 
garbei, - Jis susijuos, susodins juos prie stalo ir, eidamas aplinkui, patar
naus jiems (Lk 12, 37). Ką kita tai turėtų reikšti, jei ne tai, kad pats Dievas 
mūsų džiaugsmas. Psalmininkas sako:

Dieve, koks brangus Tavo gerumas! Tavo sparnų pavėsyje mes ran
dame užuovėją. Vaišinamės Tavo Namų valgio gausa, girdai mus iš 
savo gėrybių upės. Tu esi gyvenimo šaltinis (Ps 36, 8-10).

Dievo ieškančiai sielai Jis pats sako: Aš esu tavo skydas. Tavo atpildas 
bus labai didelis (Pr 15, 1). Tai tarsi sakytų:

Aš taip labai tave mylėjau, kad nenorėjau tavęs apdovanoti vien 
paprasta laime ir paprastomis gėrybėmis, tad įvedžiau tave į savo 
paties namus, priėmiau tave už savo vaiką, kad dalyvautum mano 
laimėje. Aš noriu, kad tu gyventum mano gyvenimu, kad mano 
laimė būtų tavoji laimė. Žemėje tau daviau savo Sūnų, kuris, pri
ėmęs žmogiškąją prigimtį ir tapęs mirtingu, paaukojo savo gyvybę, 
kad tu gautum malonę būti ir pasilikti mano vaiku. Jis pats save 
tau atidavė, pasislėpęs po tikėjimo šydu Švenčiausiajame Sakra
mente. Dabar Jis atsiduoda tau savo garbėje, nori padaryti tave 
savo dalininku, kad pats būtų tavo begalinė laimė.
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Šv. Augustinas sako:
Pats save tau atiduos Tas, kuris pats save jau atidavė. Jis Nemaru
sis, atsiduos nemariesiems, nes kadaise marus atsidavė mariesiems.

Malonę žemėje ir garbę danguje mums teikia pats Dievas. Todėl psal
mininkas taip karštai dūsauja:

Kaip elnė ilgisi tekančio vandens, taip aš ilgiuosi Tavęs, Dieve. 
Kada nueisiu pamatyti Dievo veido? (Ps 42, 2-3).

Betgi aš būdamas doras regėsiu Tavo veidą, o pabudęs būsiu 
laimingas dėl Tavo Artumo (Ps 17, 15).

Atpirkėjas, kalbėdamas apie amžinąją laimę, sako:
Šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose da
lykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo Šeimininko džiaugsmą!
(Mt 25, 21).

O tas džiaugsmas yra paties Dievo džiaugsmai, kokiais Jis gėrisi, pažin
damas savo begalinius tobulumus. Tai laimė, kokią Dievas jaučia neapsa
komame Trijų Asmenų bendravime. Tai begalinė palaiminga ramybės būse
na ir gėrėjimasis, kokiu pats Dievas gyvena, - Jo džiaugsmas bus mūsų 
džiaugsmas, - kad jie turėtų savyje manojo džiaugsmo pilnatvę (Jn 17, 13). 
Jo laimė ir ramybė bus mūsų laimė ir ramybė. Jo gyvenimas - mūsų 
gyvenimas, tobuliausias gyvenimas, kuriame visi mūsų gabumai, visos 
galios laimingai ištobulės ir ras pasigėrėjimą. Ten mes tobulai dalyvausi
me nepraeinančiame gėryje, - sako šv. Augustinas. - O kad mes bent 
nujaustume, ką Dievas parengė tiems, kurie Jį myli!

Toji laimė ir tas gyvenimas tvers amžinai, nes tai yra paties Dievo 
laimė ir paties Dievo gyvenimas. Šv. Jonas sako:

Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, 
nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, 
tas praėjo (Apr 21, 4).

Taigi pats Dievas nušluostys ašaras tų, kurie įeis į Jo džiaugsmą. Ten, 
kame Jis yra, ir mes būsime. Jėzus tą tiesą labai pabrėžia. Atpirkėjas 
tvirtai mus užtikrina:

Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka pa
skui mane. Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per am
žius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas 
davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos. 
Aš ir Tėvas esame viena (Jn 10, 27-30).

Atsisveikindamas su mokiniais Jėzus sakė:
Dabar jūs nusiminę, bet aš jus vėl pamatysiu; tada jūsų širdys 
džiūgaus, ir Jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims (Jn 16, 22).

Prašykime Jėzų kartu su Samariete:
Viešpatie, dieviškasis Mokytojau, mūsų sielų Išgelbėtojau, duok mums 
visuomet to gyvojo vandens, kuris mus visada sotins, kuris mums 
suteiks amžinąjį gyvenimą. Padaryk, kad mes visada būtume su
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Tavimi susijungę malone, kad Tavo skirtąją dieną įeitume ten, kur 
Tu esi, regėti Tavo, Dievo-Žmogaus garbės, ko Tu pats mums prašei 
savo dangiškąjį Tėvą.

Ir kūnai teisiųjų, prisikėlusiųjų iš numirusių, dalyvaus amžinoje laimėje. 
Laimingą gyvenimą gaus visos sielos, kai tik paliks šį pasaulį, jei tik 
pašventinančia malone bus Dievo vaikai ir jei už nusižengimus nebereikės 
atsiteisti skaistykloje. Bet tai dar ne viskas. Laikų pabaigoje Dievas leis ir 
teisiųjų kūnams po prisikėlimo kartu su siela dalyvauti amžinoje laimėje.

Tai tikėjimo dogma, jog kelsimės iš numirusių: Tikiu <...> kūno iš 
numirusią prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Pats Jėzus pažadėjo:

Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gy
venimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną (jn 6, 54).

Prisikėlimą savyje Jėzus jau įvykdė, pergalingai prisikeldamas iš kapo. 
Šiuo savo prisikėlimu Kristus ir mus prikėlė.

Jau ne kartą pabrėžėme tą tiesą, kad Dievo Sūnus savo įsikūnijimu 
mistiškai susijungė su visa žmonija ir su išrinktaisiais sudaro vieną kūną, 
kurio Galva yra jis pats. Kadangi mūsų Galva prisikėlė, tai ir mes ne tik 
prisikelsime paskutiniąją dieną, bet iš esmės Jis jau mus kiekvieną prikėlė 
savo Prisikėlimo rytą, - kiekvieną, kuris Jį tiki. Štai koks didis Dievo 
Gailestingumas! Savo Sūnuje Jėzuje Kristuje Jis taip labai mus myli, jog 
nenori mūsų nuo Jo atskirti. Dievas nori, kad mes būtume į Jo Sūnų 
panašūs ir dalyvautume Jo garbėje ne tik siela, bet ir kūnu.

Amžinasis Tėvas nori, kad ir mūsų kūnas dalyvautų amžinoje garbėje 
ir pasižymėtų tokiomis pačiomis privilegijomis, kaip ir Jo Sūnus, prisikė
lęs iš numirusių. Tikrai ateis diena, kai visi prisikelsime iš mirusių pagal 
eilę. Pirmasis prisikėlė Kristus, kaip išrinktųjų Galva, kaip gausios pjūties 
pirmtakas. Paskui Jį prisikels visi, kurie malone priklauso Dievui. Ir pa
smerktieji prisikels, tačiau be garbingųjų privilegijų. Jų kūnai bus visiems 
amžiams pasmerkti kančioms.

Kristus savo Prisikėlimu nugalėjo mirtį - kurgi, mirtie, tavoji pergalė? 
(1 Kor 15, 55). Savo išrinktuosiuose Kristus dar kartą nugalės mirtį galuti
niu visų prisikėlimu Teismo dieną. Tada Kristaus, kaip Bažnyčios Galvos 
ir Vadovo, darbas bus baigtas. Kristus turės Bažnyčią savo nuosavybėje. 
Bažnyčią, kurią Jis mylėjo, už kurią Jis atsidavė, kad ji būtų garbinga, 
neturinti jokios dėmės nei raukšlės, nesutepta (plg. Ef 5, 27). Kristaus mis
tinis Kūnas bus pasiekęs Kristaus pilnatvės amžiaus saiką (Ef 4, 13), ir 
Kristus pristatys Tėvui minias išrinktųjų, kurių Jis yra Vyriausias Brolis.

O koks puikus reginys ta Kristaus laimėtoji karalystė! Jo Kraujo ir Jo 
malonės kūrinys, dabar Jo paties, garbės Karaliaus, perduodama Tėvui! 
Kokia nenusakoma laimė priklausyti tai karalystei! Drauge su Švč. Mer
gele ir Motina Marija, su angelais, su šventaisiais, su palaimintomis sie
lomis tų, kurie žemėje buvo mums pažįstami, su kuriais buvome susiję 
kraujo ar šventos meilės ryšiais! Tada Jėzus tikrai galės pasakyti: Tėve,
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pabaigiau darbą, kurį Tu man davei padaryti! Tada Jo Širdies troškimas, 
kurį išreiškė Paskutinės vakarienės metu, bus įvykdytas:

Tėve, prašau už tuos, kuriuos Tu man davei, <...> kad jie turėtų 
savyje manojo džiaugsmo pilnatvę. <...> Tėve, aš noriu, kad Tavo 
man pavestieji būtų su manimi ten, kur ir aš, kad jie pamatytų 
mano šlovę, kurią esi man suteikęs; nes pamilai mane prieš pasau
lio įkūrimą. <...> Kad meilė, kuria mane pamilai, būtų juose ir aš 
būčiau juose (|n 17, 13. 24. 26).

Tada triumfuojanti Bažnyčia matys savo Galvos garbę; ji džiūgaus ta 
džiaugsmo pilnatve, kuri plauks iš Galvos į ją. Tada į mūsų sielas veršis 
dieviškasis, amžinasis gyvenimas, ir mes viešpatausime su Kristumi.

Šv. Jonas Apreiškime šiek tiek užsimena apie tos Karalystės garbę: 
Vėl išgirdau tarsi gausingos minios balsą, lyg didelių vandenų šniokš
timą ar galingų griaustinių dundėjimą. Jie skelbė: „Aleliuja! Užvieš
patavo mūsų Viešpats Dievas, Visagalis. Džiūgaukime ir linksmin
kimės, ir teikime Jam garbę, nes prisiartino Avinėlio vestuvės ir jo 
nuotaka pasirengusi! Jai buvo duota apsivilkti spindinčia, tyra dro
be, o ta drobė - tai šventųjų teisūs darbai“.

Ir sako man [angelas]: Rašyk: „Palaiminti, kurie yra pakviesti į 
Avinėlio vestuvių pokylį“ (Apr 19, 6-9).

Tai silpnas šešėlis tos dieviškos tikrovės, tos neaprėpiamos laimės, kuri 
mūsų laukia. Tos laimės daigas buvo įdiegtas į mūsų sielas Krikšte. Bet jis 
turi augti, suvešėti, turi būti apsaugotas nuo erškėčių ir akmenų, kurie 
galėtų trukdyti jo augimą. Atgaila mes pašaliname visa, kas tą daigelį gali 
sunaikinti ar jam pakenkti, trukdyti augti. Mes jį ugdome ir stipriname 
Gyvybės Sakramentu, dorybių praktika. Čia, žemėje, tas dieviškasis gyveni
mas, kurį mums duoda Kristus, pasilieka paslėptas Dieve. Kai apsireikš 
Kristus - mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi (Kol 3, 4).

Dieviškasis gyvenimas bus atidengtas danguje, jo spindesys ir grožis 
bus regimas. Bet niekada nepamirškime: taip išsiskleidęs tas gyvenimas 
daugiau nebeaugs, jo spindėjimas daugiau nebedidės, jo grožis daugiau 
nebetobulės. Tikėjimas mums sako, kad čia, žemėje, yra vieta, kur turime 
dirbti ir įgyti nuopelnų. Dangus yra galutinis tikslas; augimas ten nebe
galimas - ten yra atlyginimas po kovų.

Kol gyvename tikėjimu, galime rinkti nuopelnus, o pasiekę regėji
mą, gausime atlygį (šv. Augustinas).

Mūsų amžinosios laimės laipsnis nustatomas pagal įgytos malonės 
laipsnį. Labai svarbu! - Mes gėrėsimės Dievu tiek, kiek būsime įgiję ma
lonės iki savo išėjimo iš šio pasaulio akimirksnio: Kiekvienas gaus savąjį 
užmokestį pagal savo triūsą (1 Kor 3, 8). Tos tiesos nepamirškime. Mūsų 
amžinosios laimės laipsnis bus nustatytas pagal meilės laipsnį, kokį su 
Kristaus malone būsime įgiję. Todėl kiekvienas mūsų gyvenimo akimirksnis
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yra begalinės vertės, nes kiekvienu tuo akimirksniu galime įgyti didesnį 
meilės laipsnį, kartu ir didesnį garbės laipsnį danguje.

Nesakykime: vienu ar kitu laipsniu daugiau ar mažiau - neturi reikš
mės. Argi gali būti mažos reikšmės tai, kas susiję su pačiu Dievu, mūsų 
begaline laime ir amžinuoju gyvenimu, kurio šaltinis yra pats Dievas? Jei 
mes pagal Kristaus duotą palyginimą gavome penkis talentus, tai ne tam, 
kad juos užkastume, bet kad juos padarytume vaisingus (plg. Mt 25, 14).

Viešpats mums atlyginimą seikėja pagal mūsų pastangas gyventi ma
lone, tad ar ne per maža būtų atnešti dangiškajam Tėvui vos šiokį tokį 
derlių?! Pats Jėzus pasakė: Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs 
duosite gausių vaisių (jn 15, 8), - jeigu jūs mano malone nešite gausų 
šventumo derlių, kuris bus jums jūsų laimės matas. Kad mes geriau tai 
suprastume, Jėzus palygina savo tėvą su vynininku, kuris savo vynmedžio 
šakeles - mūsų sielas - apvalo kančiomis, kad duotų gausiau vaisių. Argi 
mes tik tiek temylime Jėzų, kad galėtume laikyti mažmožiu dangiškoje 
Jeruzalėje būti daugiau ar mažiau spindinčiu Jo Kūno nariu?! Juk juo 
šventesni būsime, juo labiau pagarbinsime Dievą per visą Amžinybę, juo 
labiau dalyvausime anoje padėkos giesmėje, kurią Atpirkėjui gieda išrink
tieji: Išgelbėjai mus, Viešpatie!

Todėl rūpestingai šalinkime viską, kas trukdo artimai susijungti su 
Jėzumi. Leiskime Dievui taip perimti mus savo veikimu, taip veikti mumy
se Kristaus malonei, kad per ją pasiektume Kristaus amžiaus pilnatvę.

Paklausykime, ką kalba šv. Paulius, kuris ekstazėje buvo paimtas į 
trečią dangų:

Ir dabar meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir 
visokeriopu išmanymu, kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertin
giau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną, pilni teisu
mo vaisių per Jėzų Kristų. Dievo garbei ir šlovei (Fil 1, 9-11).

Pažvelkime, kokiu pavyzdžiu Jis pats šviečia. Didysis apaštalas jau regi 
savo kelionės galą. Jis suimtas ir įmestas į kalėjimą Romoje, daugiau nebe
gali keliauti ir skelbti Kristaus mokslo. Darbai ir kovos jau baigtos. Kristaus 
paslaptis, kurią jis visiems skelbė, taip giliai yra įsišaknijusi, jog jis rašo: 

Man gyvenimas - tai Kristus, o mirtis - tik laimėjimas. Bet jei aš, 
gyvendamas kūne, dar galėčiau vaisingai pasidarbuoti, tuomet ne
bežinau, ką pasirinkti. Mane traukia ir viena, ir antra, nors verčiau 
man mirti ir būti su Kristumi, nes tai visą geriausia. O mano 
pasilikimas kūne reikalingesnis jums, <...> jūsų pažangai ir tikė

jimo džiaugsmui (Fil 1, 21-25).
Paulius pamiršta savo praeito gyvenimo pažangą ir visa energija ver

žiasi į dar didesnį tobulumą: Kad ir kiek nuėję, ženkime toliau ta pačia 
linkme. Jis ragina visus:

Broliai, visi būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie elgiasi 
pagal mūsų pavyzdį. <...> Mūsų tėvynė danguje, ir iš ten mes
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laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų 
vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną ta 
galia, kuria jis sau visa palenkia (Fil 3, 17. 20-21).

Pilnas meilės apaštalas, nors ir kalėjime būdamas, atsisveikinimo laiš
ką baigia ugningai:

Mano broliai, mano mylimieji ir išsiilgtieji, mano džiaugsme ir ma
no vainike, - tvirtai stovėkite Viešpatyje, mylimieji! (Fil 4, i).

Ir aš, baigdamas šį mąstymą, norėčiau tarti:
Būkime tvirti tikėjimu į Jėzų Kristų, puoselėkime nenugalimą viltį Kristaus 

nuopelnais, gyvenkime Jo meile! Kol gyvename žemėje, toli nuo Viešpaties 
(2 Kor 5, 6), - stenkimės ugningu tikėjimu, šventu ilgesiu, didžiadvasiška 
meile, kuri mus pašvenčia, ištikimai vykdyti dieviškąją valią, kad kuo 
labiau išskleistume savo tinkamumą kada nors regėti Dievą, Jį mylėti ir 
amžinai džiaugtis Jo laime ir gyventi Jo gyvenimu.

Toji diena ateis netrukus, kai tikėjimas užleis vietą regėjimui, viltis - 
laimingai tikrovei, o meilė taps amžinu susijungimu su Dievu. Gali kai 
kam atrodyti, kad toji mūsų laimė dar toli. Bet kiekviena diena, valanda 
ir minutė vis labiau artina mus prie jos. Todėl ieškokime, kas yra aukštai, 
pamėkime ne tai, kas žemėje [žemės turtai, garbė, smagumai], nes mes esame 
numirę visiems šiems dalykams, kurie praeina.

Jokie skausmai, jokios kančios teneatima mums drąsos! Jokios pagun
dos tenesukliudo mums siekti amžinosios laimės. Tegul joks žemės bliz
gesys neapakina mūsų akių, nes regimieji dalykai praeina (1 Kor 7, 9), o 
Jėzaus žodžiai nepraeina, - jie mums yra amžinojo gyvenimo versmė, nes 
jie yra Dvasia ir gyvenimas (Jn 6, 63).

Amžinasis Tėvas atidavė mums savo Sūnų, kad Jis būtų mūsų Išga
nymas, mūsų Išmintis, mūsų Nekaltumas, mūsų Gyvenimas. Mes, kurie 
be Jo nieko negalime, - nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti 
(Jn 15, 5), - Jame būsime tokie turtingi, kad mums nieko netrūks, jokios 
malonės. Jo turtai yra neišmatuojami, - sako šv. Paulius, - nes jie yra 
dieviški. Jei norime, jie taps mūsų, mes galime juos savais padaryti. Mes 
turime tik šalinti kliūtis, kurios trukdo Kristui ir Šventajai Dvasiai mu
myse veikti. Turime šalinti nuodėmes ir nuodėmingus prisirišimus prie 
kūrinių ir pačių savęs. Mes turime visa savo energija, visomis kūno ir 
sielos galiomis atsiduoti Kristui ir viską daryti, kad kaip Jis meile patik
tume dangiškajam Tėvui.

Tada dangiškasis Tėvas mumyse atpažins savo Sūnaus bruožus. Dėl 
Jėzaus Jis mus pamils ir suteiks savo malonių turtus, kol pagaliau ateis 
diena, kai visi drauge gyvensime amžinai laimingi.

Jėzau Kristau, Įsikūnijęs Žodi, Marijos Sūnau, ateik ir gyvenk mumyse, 
savo tarnuose, Šventumo Dvasia, savo dorybių pilnatve, savo Tobulumu, 
ir per Šventąją Dvasią sunaikink mumyse kiekvieną Tėvo garbei priešišką 
galią. Amen.
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Dievas-Kristus yra tėvynė, į kurią einame.
Žmogus-Kristus yra kelias, kuriuo į ten einame (šv. Augustinas).

(Iš kn.: Kolomba Marmionas, OSB. Kristus - sielos gyvenimas.
Iš vokiečių k. vertė Vynmedžio Šakelė. 375 p. Rankraštis)

LIETUVIŲ TAUTOS DORINĖ KULTŪRA

Stasys Yla

KŪČIŲ PRASMĖ

Sekdami tėvų papročiais susirenkame Kūčių vakarą prie bendro stalo, 
simbolizuojančio šeimos altorių. Ties juo atnaujiname savo vidinį ryšį, 
kuris sieja mus tarpusavyje ir su mūsų Dievu. Šį šventą vakarą, kur 
viešpatauja išorinė tyla, prabyla mūsų širdys: šaukiasi viena kitos, viena 
kitai atleidžia, viena kitai linki geriausių vilčių. Ir vargo pastogėj, ir trem
ties namuose, kur šventų jausmų taip maža, pajunti kažką šventa, kažką 
paslaptinga.

Paslapčių vakaras. Šį vakarą susikryžiuoja ties mumis šviesa dviejų 
pasaulių - kosminio ir virškosminio. Saulė, praėjusi savo slenkstį, lyg 
atgimsta, diena iš dienos skleidžia daugiau šviesos, kuria mums džiaug
smą, gyvybę, grožį. Didžioji Šviesa, didesnė už saulę - Dievas, praėjus 
laikų slenksčiui, išsiunčia lyg naują "spindulį - savo Sūnų, kuris gimsta 
Žmogumi ir neša dvasinį persikeitimą, o su juo ramybę, meilę, laimę.

Laikų pervartos visuomet pažymėtos persikeitimų paslaptimis. Gimimo 
slėpiniai lydi perėjimą iš nebūties į laikinę būtį, mirties slėpiniai - išsine
riant iš laikinumo į Amžinybę. Atgimimu, kupinu žavumo ir mistikos, pa
ženklintas persilaužimas į pavasarį. Apmirimu, matomu, bet nesuvokiamu, 
palydimas vasaros atsisveikinimas. Ir istoriniai laikų lūžiai, po kurių eina 
suirutės, revoliucijos, karai - neša gyvybę ar mirtį, naują dvasią ar seną.

Tokia laikų pervartos šventė yra ir Kūčios, kosminė ir virškosminė 
Šviesa apreiškia nūn savo pergalės paslaptis. Žmogaus viltims prasiveria 
nauji gyvybės paslapčių pasauliai. Penki žmogaus pojūčiai - tie kasdieni
niai ir tikroviški pojūčiai - jaučia labiau ir giliau. Jie mato pasirodančias 
naujas žvaigždes, girdi giedant angelus, klauso gyvulių - šie kalba žmonių 
kalba; ragauja paprastą vandenį - o šis virtęs vynu; prisiliečia daiktų - ir 
šie atveria ateities duris. Kūčios pasidaro paslapčių vakaras.

Vienkartinė puota. Prie bendro stalo susirenka šį vakarą žmonės, prie 
stalo, vienintelio tokio metuose. Šis stalas nėra iš kasdienybės, iš pa
prastumos. Ne kūnui pastiprinti, ne jam pradžiuginti jis skirtas. Paplotė
lis, nerauginta duona, kviečiai, žuvis - tai valgiai iš pašvęstų puotų. Ir 
giesmės, kurios aidi prie stalo, ir maldos, kuriomis pradedama ši puota, 
ir rimtis, kuri lydi dalyvius - šį pobūvį apsupa šventumo skraiste.
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Kūčių stalas mena puotą, vykusią kitados Mokytojo mirties išvakarėse 
ir palikusią esmėkaitą - vienintelę istorijoje ir paslaptingiausią. Toje puo
toje paprasta kviečių duona virto paslapčių Duona, kuri maitino labiau 
dvasią nei kūną. Ir per tris šimtmečius po to būreliai žmonių rinkosi į 
nuošalius namus, į katakombas ir sėdę už bendro stalo laužė tą duoną 
dvasinės vienybės ženklan, vienybės tarpusavyje ir su Mokytoju.

Nūnai šių puotų niekur neberasi pasaulyje, tik pas mus ir artimuosius 
mūsų kaimynus katalikus. Kažkas perkėlė jas iš amžių glūdumos, iš krikš
čionybės lopšio į mūsų kraštus ir išlaikė per šimtmečius ligi mūsų dienų. 
Daug kas iš krikščioniškųjų Vakarų apgaili, kad jų kalėdinis vakaras, 
palyginus su mūsų, nebesisieja su pirmine krikščionybe.

Mūsų Kūčios yra vienintelė iškilmė, sujungianti Paskutinės vakarienės 
stalą ir Betliejaus ėdžias. Paplotėlis ir šienas yra tie du simboliai, kurie 
mena viena ir antra. Paplotėlis kalba apie Kūnu tapusią Duoną, šienas - 
apie KŪNU tapusį ŽODĮ. Tie du Dievo esmekaitos priminimai guli ant 
vieno Kūčių stalo, kaip žiloje krikščionybės senovėje ant vieno altoriaus 
gulėjo šalia vienas antro Ostija ir Evangelija - gyvoji Duona ir gyvasis 
Žodis.

Vienybės vakaras. Šios dvi paslaptys - kalėdinė ir velykinė - savo 
esme yra tos pačios. Tai, kas įvyko prakartėlėje, ir tai, kas vėliau Pasku
tinės vakarienės salėje, yra tarsi tas pats šviesos spindulys, persmelkęs 
dvi spektro spalvas. Išskirti jų, nepaisant visumos, negalima. Viena be 
antros jos būtų nesuprantamos. Kaip meteoro švystelėjimas būtų buvęs 
Dievo-Žmogaus atėjimas, jei Jis nebūtų įsikūnijęs kitais pavidalais. Tai, 
kas prasidėjo gimimu, turėjo būti užbaigta eucharistine esmėkaita.

Sakėm, jog Kūčios - paslapčių vakaras, o nūnai matom - jos ir vieny
bes vakaras. Bent mūsų Kūčios sujungia dvi didžiąsias mūsų religijos 
paslaptis - gimimą ir eucharistinę esmėkaitą. Jos sujungia į viena ir žmo
nių širdis, nes ir žmonių vienybė yra Dievo paslaptis. Kažkas nepaprastai 
jautraus ir švento sieja širdis, kai pats nebežinai, kas ėmė ir ištempė tas 
plonąsias gijas, kurios tave sieja su broliais ir Dievu, tada ateina diena su 
šienu iš žemės ir su perkeista duona iš dangaus.

Paplotėli, kuris iš mažystės lankai mūsų namus ir atveri širdis atlai
dumui ir meilei, leisk nūnai laužyti tave, kaip mano širdies dalį ir dalytis 
su likimo broliais.

Paplotėli, kuris eisi šį vakarą per tūkstančių tūkstančius mano brolių 
rankų visuose pasaulio kraštuose sudėtų ant Kūčių stalo, neaplenk ir 
mano artimųjų. Būk jiems mano stalo trupinėlis jų paguodai ir tvirtybei, 
nes aš ir jie esame viena.

Kūčių simboliai. Kūčios sukuria skirtingą nuotaiką, ir mes klausiame 
save - kodėl? Kodėl tuose pačiuose namuose, prie to paties stalo, tarp tų 
pačių žmonių mes kitaip jaučiamės, ką kita išgyvename?
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Kūčios yra nepaprastos savo apeigomis, valgiais, ženklais. Visa tai 
daug ką sako, byloja, primena, ir mes vėl klausiame save - ką? Ką gi 
reiškia stalas, dengiamas šienu? Ką primena 12 valgių? Ką sako paplo
tėlis, laužomas ir dalijamas šeimos nariams su linkėjimais? Kodėl valgio 
pabaigoje pagal įvairius ženklus spėliojama žmogaus ateitis?

Stalo reikšmė. Stalas yra konkreti šeimos jungtis. Jis buria, telkia 
šeimos narius, ryškina jų hierarchinį ryšį bei padėtį. Stalas tarnauja ne tik 
kūnui pasotinti, bet ir šeimos dvasiai pažadinti, gaivinti, pakelti. Šis ant
rasis momentas ryškiau iškyla ypatingais šeimos gyvenimo momentais, ir 
tada stalas tampa lyg šeimos altorius. Jis lyginamas su šventu altoriumi 
jau vestuvinėse oracijose. Juo labiau jis tampa altoriumi per Kūčias, tą 
pašvęstąją puotą, kai ant jo dedami religiniai simboliai, kai prie jo dau
giau ir iškilmingiau meldžiamasi, kai visoms apeigoms vadovauja pats 
šeimos kunigas - tėvas.

Pirmiausia Kūčių stalas yra dengiamas šienu, kad primintų prakartėlę, 
kurioje gimė Kristus. Ant šienu pakloto stalo daug kur guldomas (ne sta
tomas!) kryželis. Kodėl kryželis, o ne prakartėlė su Kūdikiu?

Prakartėlė nėra simbolis, o realus Kalėdų įvykio vaizdavimas. Tik rea
lūs vakariečiai vartojo prakartėles šeimoje ir bažnyčiose, dėjo ant altorių 
ar net ant tabernakulio vietoj kryžiaus. Ar buvo kas mūsų liaudį prilaikė 
nuo prakartėles gamybos ir vartosenos, ar pati liaudis susilaikė nuo šio 
būdo vaizduoti Kristų, sunku būtų pasakyti. Kryželis ant šieno atrodytų 
lyg paradoksas, nes jis vaizduoja Kristaus mirtį, tačiau jis rodo gilesnį ir 
vientisesnį kalėdinės paslapties suvokimą.

Kalėdos juk yra parengiamoji šventė Velykoms, ir Kristaus gimimas 
veda į dvasinį atgimimą - atpirkimą, laimėtą kryžiumi. Liturgiškai tie 
dalykai neatskiriami, nes Bernelių Mišiose Kalėdų naktį taip pat kartoja
ma velykinė Paskutinės vakarienės auka. Kodėl tie dalykai turėtų būti 
išskiriami Kūčių apeigose?

Šienas ant stalo. Šienas yra brangi vertybė žmogui, nes laistomas jo 
prakaitu šienapjūtėje, naudojamas maistui jo talkininkams gyvuliams, be 
to, primena žydinčias laukų gėles. Tačiau jis niekada nenešamas į gyve
namus namus, juo labiau nededamas ant stalo, išskyrus Kūčias. Padėtas 
ant stalo šienas ne tik primena Kristaus gimimą tvartelyje, bet pasidaro 
ir pats lyg pašventintas ženklas, kuris savotiškai gali daug ką pasakyti 
žmogui. Pridengtas staltiesės lyg kokios paslapties, jis Kūčių metu, bai
giant valgyti, traukiamas ir žiūrimas. Jo sudžiūvusios žolės ženklina, koks 
bus tolesnis žmogaus gyvenimas - ilgas ar trumpas, šakotas ar paprastas, 
tiesus ar palūžęs.

Jeigu šienas ant Kūčių stalo tampa pašvęstas, tai jį dera pavalgius 
pagarbiai surinkti, grąžinti į tvartą ir padalyti gyvuliams. Juk gyvuliai 
buvo Kristaus gimimo liudytojai, savo kvapu šildė Kūdikį, gal suprato ir
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kas tą naktį vyksta - kokia didelė atmaina visame gyvenime. Kūčių naktį, 
sakoma, gyvuliai kalba apie žmogaus ateitį.

Šienas ant Kūčių stalo primena neturtą, kuriame labiau prasiveria ir 
širdžių paprastumas. Ant šio stalo juk nededamas krištolas, sidabras ar 
porcelianas, juo labiau niekas prie jo nesėda vilkėdamas šilkais. Visas 
blizgesys ir švytėjimas, kurį sukuria prie eglučių tą vakarą kitos tautos, 
būtų kontrastas mums, mūsų Kūčių paprastumui. (Kur eglutės rengiamos, tai 
jos bent nedegamos, sėdant valgyti Kūčių. Eglutės iškilmės paliekamos Kalėdų rytui.)

Paplotėlis iš ostijų. Kaip šienas su ant jo guldomu kryželiu yra pir
mieji kalėdiniai simboliai, taip paplotėlis - antrinis, bet galbūt esminis 
Kūčių puotos ženklas. Paplotėlis jau yra maistas, ruošiamas iš kvietinių 
miltų, kaip ir ostijos, kepamas tuo pačiu būdu. Iš tikrųjų pirma kepamas 
paplotėlis, o tik iš jo daromos ostijos. Kaip ostijos dedamos ant altoriaus, 
taip ir paplotėlis ant šeimos stalo: dedamas ant lėkštės ar servetėlės, kaip 
ostija ant patenos ar korporalo.

Paplotėlis yra Mišių Aukos arba Paskutinės vakarienės simbolis. Jis 
nėra tiktai „pyragas“, kuris primintų gimtuvių valgomąsias dovanas ar
ba gimtadienių tortus, nors kai kuriose Lietuvos vietovėse ir buvo vadi
namas Bernelio pyragu. Paplotėlis yra simbolis gyvosios Duonos, tapu
sios Kūnu.

Kūčių paplotėlis seniau būdavo vienas visai šeimai ir jis būdavo deda
mas prie tėvo, kuris po maldų paimdavo jį į rankas, kreipdavosi į motiną, 
prašydamas laužti ir tardavo: Linkiu, kad. Dievas duotų sulaukti kitų 
šventų Kalėdų, kad duotų laimės ir sveikatos per visus metus iki kitų 
brangių švenčių. Panašiu būdu tėvas teikia paplotėlį vaikams pagal jų 
vyresniškumą, prašydamas laužti ir panašiai linkėdamas.

Pastaruoju metu paplotėlis padedamas kiekvienam šeimos nariui. Tik 
tėvas pradeda jo laužymą pirmasis, o po jo savus paplotėlius laužia bei 
dalijasi kiti šeimos nariai.

Kviečiai ir prėskučiai (sližikai). Simbolinę reikšmę, artimą paplotė
liui, turi kiti du valgiai - virti kviečių grūdai, pasaldinti medumi, ir kvie
čių duonos gabalėliai - sližikai, arba prėskučiai, kūčiukai, gaminami iš 
neraugintos (prėskos) tešlos. Nėra abejonės, kad sližikai primena tą pačią 
eucharistinę duoną, kuri anksčiau panašiu būdu turėjo būti vartojama 
Komunijai (Prancūzijoje dar ir dabar kai kur Mišių pabaigoje, lyg primenant seniau var
tojamas agapes, dalijama panašiais gabalėliais suraikyta balta duona tikintiesiems).

Galimas dalykas, kad sližikai buvo pirmesnis mūsų Kūčių eucharisti
nės duonos simbolis negu paplotėlis, atėjęs per bažnyčias ir ypač įvedus 
kalėdones - šeimų lankymą prieš Kalėdas. Kai paplotėlis atsidūrė pirmoj 
vietoj, tada sližikai pateko tarp kitų dvylikos valgių, nebetekdami savo 
pirminės reikšmės. Tačiau jų vartojimas pasiliko ilgesnis - ligi Naujų metų 
išvakarių, kada atkartojamos Kūčios, arba jų oktava.
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Sunkiau paaiškinti kviečių grūdų ryšį su eucharistine simbolika. Jie 
eina kaip atskiras Kūčių patiekalas, taigi turi savo pabrėžimą ir išsky
rimą, nors atrodo, kad jie neturi pirmesnės eilės, kaip ir sližikai. Tik 
viena aišku, kad kviečių grūdai yra tas pats eucharistinės duonos ele
mentas. Jis labai neįprastas tarp mūsų valgių - nevartojamas jokiais 
kitais atvejais (kaip ir sližikai). Dėl to kai kurie šeimos nariai nenori jų 
valgyti. Bet įsidėmėtina, kad tradicija - visiems šių grūdų bent paragau
ti. Lyg išeitų, jog kas neragauja šios duonos (šių grūdų), neturės dalies su 
gimusiu Kristumi.

Dvylika valgių. Tarp dvylikos Kūčių valgių, kurie primena Paskutinės 
vakarienės dvylika dalyvių (apaštalų), randami ir rojaus vaisiai - obuoliai. 
Rojaus elementas žinomas ir mūsų vestuvinėse apeigose. Ten rojaus vai
siai mena pirmąją nuodėmę ir pažadą, kad ateis Išganytojas žmonių at
pirkti ir gims iš Mergelės. Kūčiose, be to, yra Adomo vardinės, tad jo 
simboliai - obuoliai - susilieja su Naująjį Adomą - Kristų - menančiais 
simboliais. Taip pirmosios šeimos tėvas suartėja su naujosios šeimos 
Kūdikiu šioje šeimų šventėje.

Rojaus elementas mūsų Kūčiose, kaip matome, įsiglaudina labai pa
prastai, neiškildamas ryškiai paviršiun. Tuo tarpu kitoms, vakarietinėms, 
tautoms, kurios Kūčių visai neturi, rojaus medis, kurį simbolizuoja Kalėdų 
eglutė, tapo visų kalėdinių švenčių simbolikos bei šeimos susitelkimo 
centras. Mūsų kaimynams slavams, kaip ir mums, Kūčių centras yra sta
las - Altorius ir pašvęstoji puota. Bet ir nuo slavų mes skiriamės. Savo 
Kūčiose mes turime dvylika skirtingų valgių, o slavai vartoja vieną ypa
tingą valgį, vadinamą kucia, padarytą iš dvylikos grūdų rūšių. Šis simbo
liškas slavų valgis dėl artimos giminystės buvo patekęs ir į mūsų Kūčių 
stalą, nors gal ne visose Lietuvos srityse. Pastaruoju metu jis iš viso labai 
mažai tebuvo vartojamas.

Visi Kūčių valgiai pasninkiški, kaip ir pašvęstose puotose. Iš javų bei 
augalinių grūdų vartojamas avižų kisielius, kanapių varškė, aguonų pienas. 
Grybai dedami į virtinius, iš spanguolių daromas kisielius. Iš miltainių 
daromi pereliukai, virtiniai, skrudučiai. Žuvis - žvejų - apaštalų valgis, 
vartojama įvairi: keleriopai daryta silkė, seliavos, šprotai, šviežia žuvis.

Kūčių puota pradedama šeimos maldomis.

Maldos ir giesmės. Kūčių maldoms prie stalo paprastai vadovauja 
šeimos tėvas. Jis užima pirmąją vietą stalo gale, šalia jo arba kitame stalo 
gale - motina. Vaikai rikiuojasi pagal vyresniškumą - sūnūs iš tėvo de
šinės, dukterys (jei motina kitame stalo gale) - iš motinos dešinės. Nesantiems 
namie ar mirusiems šeimos nariams paliekamos tuščios vietos, kad ir jie 
bent simboliškai dalyvautų prie stalo.

Maldos liaudies tradicijoje kalbamos visiems suklaupus prie stalo ar 
aplink jį ir atsigręžus į namų kryžių, kuris dažniausiai būdavo prie stalo.
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Buvo kalbama 7, o kitur 12 poterių už mirusius šeimos narius, be to, 
prašant sveikatos bei palaimos gyviesiems ir taikos žmonijai (kitur - 
Viešpaties Angelas). Miestuose meldžiamasi trumpiau ir atsistojus prie 
stalo.

Valgoma tyliai, išlaikoma rimtis, santūrumas. Pavalgius neskubama 
pakilti - giedamos kalėdinės giesmės, kalbamasi ir pagaliau traukiamos 
šieno žolės iš po staltiesės spėjimams. Pakylant nuo stalo šeimos nariai 
bučiuoja ant stalo gulintį kryželį. Bučiuoja iš eilės, pradedant tėvu.

Ateities spėjimai. Kūčių papročiuose užrašyta įvairių spėjimų, dažniau
siai susijusių su jaunų žmonių ateitimi: kas ištekės ar ves, iš kurios šalies. 
Klausoma, iš kurios pusės šunes loja. Skaičiuojama į gryčią atneštos mal
kos arba apglėbiama tvora ir žiūrima, ar išeina porinis ar neporinis skai
čius. Spėjimų pagrindas yra iškalbus šventos nakties paslaptingumas.

Kūčių maldos. Visiems susirinkus ir sustojus aplink stalą, skaitoma 
Kūčių evangelija, po to giedamas posmelis giesmės Sveikas, Jėzau, gimusis 
ir kalbama malda.

POEZIJOS PUSLAPIAI

A. E. Aušraitė [Aldona Puišytė]

VĖLINĖS
Pašauk visas vėles, Tėvyne Lietuva! Su krikšto 

Baltais rūbeliais apsivilkę, tėviškėn tegrįžta 
Iš turgaus aikščių, žvyrduobių - iš sukilimų,
Nežinomi ir nukankinti - iš lagerių, kalėjimų,
Iš Sibiro sniegynų, iš Speiguotos Vorkutos, - 
Ten gruodas ir ledynų gruodis kaulams kietas.

Iš Astrachanės, iš Igarkos - iš klaikaus Gulago,
Visi, badu numirę, iš gyvybės ištremti be laiko.
Iš pagirių, iš pabalių, kur užkasti be žvakės,
Iš senkapių, iš senvagių...
Tik žiburiuoja akys žvaigždynų,
Nuo dangaus pro prieblandą sužiurę 
Į žemės kryžkelėj švyluojančią žvakelių jūrą. -

Gal jie visi tenai prie aukšto skobnio susirinkę 
Aprauda artimųjų nuodėmes, jų užmarštį baimingą. 
Pažadink mūsų širdis, atmintį pažadink, Lietuva,
Tegrįš nors tremtinių vardai į kraštą numylėtą.
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RŪPINTOJĖLIUI 
Kas išraižė Tavo bruožus - ašaros ar lietūs?
Skelia akmenį ir medį skausmas ištylėtas. - 

Vėl erškėčiais vainikuoja, nuplaka, išvaro 
Iš sodybų ir palaukių pro kraujuotą žarą... 

Neišeik, Rūpintojėli, neapleisk čia mūsų.
Pastatysiu savo sieloj Tau patvarų būstą.

Rinksiu žiedus baltažiedžius iš vargų pakalnės, 
Pinsiu, nešiu Tau, - teskleidžia aromatą švelnų. 

Ir surišiu Tavo kojas jų kvapniais vainikais.
Neišeik, Rūpintojėli, meldžiam, pasilik čia.

Klonių prieblandoj paklydę, mes nerandam kelio. 
Šita kryžkelė kaip kryžius Lietuvai. Dar gelia 

Jai žaizdas, kurios negyja, verias vėl iš naujo 
Tartum stigmos - ir pasrūva upė gyvo kraujo... 

Neapleisk Tėvynės mano metą sunkų, rūstų, 
Pastatysiu savo sieloj Tau patvarų būstą.

ŠVENTIEJI PĖDSAKAI 
Tavo pėdsakus šventus išvydus žemėj,
Viešpatie, aš sutrikau ir nudžiugau.
Kad virš jų klastingos usnys želia,
Mums atleiski, Dieve, ir dangau, - 

Mes apkurtom, mes akli - nematom 
Tos išganymo pripildytos Taurės...
Čia lyg pikto demono užkeiktą ratą 
Suka amžiai - kas jį suturės?..

Vien tik Tu, gailestingasai Kristau,
Nugalėjęs nuodėmių kerų nuodus 
Ir mirties geluonį... Tesugrįžta 
Mums viltis į širdį, tesugrius

Smurto, melo ir aklumo viešpatystė - 
Skaldyk spinduliu ją kaip kardu...
Vėl bažnyčių darnūs chorai tepragysta 
Su atgimstančia tautos dvasia kartu.
Tavo pėdsakus šventus nuplausim, Dieve,
Ašarom ir atgaila gailia, tik neapleisk.
Tu - Šviesa, patamsių gūdyje budėjus, - 

Vesk mus erškėčiuotais jų keliais...



1078 RŪPINTOJĖLIS. 1988. Nr. 23

KRYŽKELĖS SMŪTKELIUI 
Artimas buvai mums, rymantis Smūtkeli, 
Kryžkelėj, kur siautė vėjai keturi.
O dabar ten piktos dvasios puotą kelia,
Ten pragyst jau bijo pilkas vyturys.

Kas Tave išvarė iš gimtųjų klonių,
Vėl prie kryžiaus kalė girių pakrašty? - 
Pilkos rūko drobės kančią ten užklojo,
Po šaknim raudojo broliai užkasti...

Kuo nūnai mums guostis, ką paklausti kelio, 
Pasiklydus juodo šimtmečio gale? - 
Kur Tave surast vėl, liūdintis Smūtkeli,
Kaip nuplaut šią skriaudą ašara gailia...

B A Ž N Y Č I A  L I E T U V O J E  I R  P A S A U L Y J E

1988 m. spalio 22-oji. Prasidėjo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Stei
giamasis suvažiavimas. Pradėjo plakti Lietuvos širdis. Grąžinta Vilniaus 
Katedra - Lietuvos katalikybės širdis.

Sveikiname Sąjūdžio vedlius ir Evangelijos žodžiais linkime:
Taisykite Viešpačiui kelią!
Ištiesinkite Jam takus!
Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas,
Kiekvienas kalnas bei kalnelis - nulygintas.
Ir visi žmonės išvys Dievo Išgelbėjimą.

Adutiškis - Švenčionėliai. 1988 11 25 a.a. kun. Bronislovo Laurina
vičiaus - Helsinkio lietuvių grupės nario (1981 ll 25 žuvusio Vilniuje po sunk
vežimio ratais) mirtingieji palaikai perkelti iš Adutiškio į Švenčionėlius ir 
palaidoti šventoriuje prie bažnyčios, kurią jis sunkiomis pokario sąlygo
mis pastatė.

Kybartai. Eilinis pilkas rudens sekmadienis virto velykinio džiaugsmo 
švente. Šiandien, lapkričio 6-ąją, grįžo į Kybartus kun. Sigitas Tamkevi
čius, kuris lygiai prieš pusšeštų metų (1983 05 06) buvo uždarytas kalėjime, 
pasiųstas į tremtį 10-čiai metų. Jis džiaugiasi grįžęs, su visa sausakimša 
bažnyčia dėkoja Dievui, kad leido jam savo kančia, savo ilgu Didžiuoju 
penktadieniu prisidėti prie Tautos, Bažnyčios ir savo paties kilimo.

Roma. 1988 m. rugpjūčio pradžioje Šventasis Tėvas paskyrė Audrį Bačkį 
Apaštaliniu pronuncijumi Olandijoje, kartu pakeldamas jį į arkivyskupo ran
gą. A. Bačkis gimė 1937 m. Kaune, kaip diplomato sūnus augo Paryžiuje.
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Teologiją studijavo Romoje ir 1961 03 18 gavo kunigo šventimus. Trumpai 
tarp lietuvių darbavosi JAV ir tęsė studijas Romoje - Laterano universitete 
(kanonų teisė) bei Diplomatijos akademijoje. Nuo 1964 m. - Vatikano diplo
matinėje tarnyboje (Filipinai, Kosta Rika, Turkija, Nigerija). 1973 m. - Užsienio 
reikalams taryboje, nuo 1975 m. - jos sekretoriaus pavaduotojas. Dau
giausia darbavosi su tarptautinėmis organizacijomis. Šiemet birželio mėn. 
priklausė delegacijai, kuri kardinolo Kazarolio (A. Casaroli) vadovaujama 
lankėsi Maskvoje 1000-mečio jubiliejuje. Arkivysk. Audrys Bačkis, be lie
tuvių, moka prancūzų, italų, vokiečių, anglų ir ispanų kalbas.

Popiežius Jonas Paulius I, pareigas ėjęs tik 33 dienas ir miręs 1978 
metais, bus pripažintas palaimintuoju. To savo rašte pop. Jonui Pauliui II 
prašo daugiau nei 120 000 amerikiečių. Per pamaldas, kurios įvyko „33 
dienų Popiežiaus“ gimtinėje, prie jo kapo kalbėjęs vysk. Dukolis (M. Du
colli) pareiškė viltį, kad kuo greičiau bus pradėtas paskelbimo palaimin
tuoju procesas.

10 metų, kai popiežiumi yra Jonas Paulius II. Įdomu, kad pop. 
Jonas Paulius I mirties išvakarėse savo sekretoriui prasitarė: Mano įpė
dinis konklavoje stovėjo priešais mane. Tai buvo Krokuvos arkivyskupas 
Karolis Voityla (Karol Wojtyla), 58 metų amžiaus. Jis ir tapo išrinktas 
popiežiumi ir pasirinko Jono Pauliaus II vardą. Tiesa, kardinolai dairėsi 
jaunesnio ir tvirtesnio kandidato, bet ne jo amžius nulėmė. Buvo svarsto
ma, kaip Bažnyčia galėtų geriau atlikti savo pasiuntinybę tame pasauly
je, kuris vis labiau slenka nuo antgamtinių dalykų. Prieš kardinolų akis 
stovėjo gyvoji Bažnyčia Lenkijoje ir jie į popiežiaus sostą pirmą kartą 
išrinko slavą.

1978 m. spalio 6 d. kard. Feličis (Felici) paskelbė jam kardinolo Vyšin
skio (Stęfan Wyszinski) pasufleruotą pavardę ir prisiimtą vardą.

Aš ateinu iš tolimo krašto, kuris savo tikėjimo vienybe ir krikščioniš
kąja tradicija yra visai arti, - taip prisistatė susirinkusiai miniai naujasis 
popiežius, po 455 metų pirmą kartą ne italas. Jis atsiprašė už nevykusį 
tarimą italų kalba ir davė priesaiką. Šv. Petro Soste tai yra jau 263-iasis 
Popiežius.

Spalio 22-ąją iškilmingai pradėdamas savo, kaip Vyriausiojo Ganytojo, 
pareigas, jis kreipėsi į viso pasaulio tikinčiuosius: Neturėkite jokios baimės! 
Kristui - Atpirkėjui atverkite duris!.. Tai šauksmas, kuris kaip raudona gija 
eina per visas 7 jo enciklikas, parašytas per 10 popiežiavimo metų.

Jis sako tai, ką mano, ir daro tai, ką sako, nesirūpindamas kritika 
viduje ir išorėje... Tai tikėjimo uola!

Paskelbtas Palaimintuoju Nilsas Stensenas, žymus gydytojas Dani
joje, vėliau vyskupas ir misionierius. Gimė prieš 350 metų (1638) ir
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palaidotas Florencijoje. 1930 m. ant jo kapo buvo uždėta sidabrinė plokštė 
su įrašu: Danijos katalikai trokšta, kad jis būtų paskelbtas Palaimintuoju.

Augo liuteronų šeimoje, bet, būdamas Italijoje, paveiktas Eucharisti
jos paslapties, tapo kataliku. Jis tyrinėjo žmogaus organizmo funkcijas 
ir 1660 m. Amsterdame buvo paskelbtas jo pirmasis atradimas (ausies 
liaukų veikimas).

Mokslas atvedė Nilsą Stenseną į tikėjimą. Bažnyčia jam - gyvųjų ben
druomenė su Kristumi, o svarbiausias rūpestis - kurti krikščionių vieny
bę. Po savo atsivertimo (1667 11 02) jis visas atsiduoda Bažnyčiai. Tapęs 
kunigu, po primicijų padaro neturto įžadą. Kad ir ką jis darė, atsiduodavo 
visas! Jam įprastu nuoseklumu ieškojo tik paprasto gyvenimo būdo, nebi
jodamas jokių aukų ir atsižadėjimų...

Palaimintuoju paskelbtas Kasparas Stanggassingeris (1871-1899), re
demptoristas iš Brechtesgadeno. Jis buvo auklėtojas ir mokytojas, pasižy
mėjo ne heroizmu ar didžiais darbais, o tyliu atsidavimu tarnaudamas 
žmonėms. 1987 m. gydytojai ir teologai pripažino, kad jo užtarimu yra 
pagijusi viena seselė (1945 m.).

Kartu palaimintaisiais paskelbti italas kaimo klebonas P. Bonillis (1841- 
1935), ispanas misijų įsteigėjas F. Palau i Keras {Palau y Quer) ir italė 
vienuolė Sabina Patrilli (1851-1923), Šv. Kotrynos seserų vargšams kongre
gacijos steigėja.

Katalikiškos mokyklos. Per audienciją Kanados vyskupams (1988 04 26) 
Šventasis Tėvas pažymėjo, jog tėvai turi teisę religiškai auklėti vaikus 
pagal savo įsitikinimus. Valdžios teikiama parama privačioms mokykloms 
yra tikra palaima, ir tai ne tik katalikams. Juk auklėtojų pareiga parengti 
auklėtinius visuomenės uždaviniams atlikti - turėdama tvirtus pagrindus, 
jaunoji karta prisidės prie taikos ir teisingumo kūrimo. Labai svarbu toms 
mokykloms parengti tinkamus mokytojus.

Iš teologų Šventasis Tėvas reikalauja, kad jie skelbdami šių dienų 
mokymą apie Kristų ir tikėjimą pasiliktų ištikimi dogmai ir be jokių trū
kumų perteiktų ją kitiems. Generalinėje audiencijoje (1988 04 18) Šventasis 
Tėvas kalbėjo apie dvi Kristaus prigimtis - dieviškąją ir žmogiškąją. Dau
geliui mūsų teologų tai ir sudaro sunkumų, kai jie apreiškimo tiesą apie 
Kristų nori perteikti šiuolaikinio mokslo ir filosofijos kalba.

Bažnyčių varpai vėl turi būti kviesliais prie maldos, kaip jie buvo nuo 
XIII a. Viešpaties Angelui. Apie tai priminė Miuncheno arkivyskupas 
kardinolas Veteris (F. Vetter). Viena pagrindinių maldų yra Viešpaties An
gelas, šeimos privalo stengtis ją reguliariai kartoti.
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Nėštumo nutraukimą Šventasis Tėvas pasmerkė ir pareiškė, kad ne
gimęs kūdikis turi teisę gyventi net jei būtų sužalotas ar apsigimęs. Su 
technikos pagalba nustatomas kūdikio apsigimimas neleidžia daryti mir
ties sprendimo, net jei tėvai pageidautų kūdikiui eutanazijos (neskausmingos 
mirties). Taip sakė Šventasis Tėvas balandžio 14-tą Europos medikų kon
greso dalyviams. Teisė turėti sveiką kūdikį negali būti motyvas atsikratyti 
kūdikio. Kartu Šventasis Tėvas pažymėjo, kad Katalikų Bažnyčia draudžia 
daryti bandymus su gemalais ir embrionais - tai doroviškai neleistinas 
dalykas. Kvietė gydytojus nepasiduoti socialiniam ir ideologiniam spaudi
mui, nepiktnaudžiauti technikos naujovėmis. Jos turi paklusti medicinos 
etikai.

Susitikimas Oksforde (balandžio mėn.). Šiame susitikime anglikonų 
Kentenberio arkivyskupas ir primas Ranklas (R. Runcle) pareiškė, jog 
geresnis bendravimas tarp religijų padeda išspręsti ir politinius konflik
tus. Religija žadina ir palaiko žmonių gebėjimą sugyventi tarpusavyje. 
Jis nepritarė požiūriui, kad pažangai pasiekti pakanka vien tik lenkty
niauti ir paisyti savo interesų; kad gamtos, kaip Dievo kūrinio, vertė 
draudžia ją laikyti menkaverčiu daiktu, turinčiu visame tarnauti žmo
gui. Susitikime dalyvavo Jungtinių Tautų - Suvienytųjų Nacijų Organi
zacijos (SNO) - Generalinis sekretorius Peresas de Kueljaras (Perez de 
Guellar), Vienos kardinolas Francas Kionigas (Franz Koenig) ir Motina 
Teresė iš Kalkutos.

Indijos liuteronai ir katalikai netrukus susirinks jau ketvirtą kartą 
dialogui, jo tema - Eucharistijos socialinė reikšmė.

Valdiečių ir metodistų kongresas Italijoje pasiryžo užmegzti oficialius 
santykius su Katalikų Bažnyčia. Jo dalyviai nutarė sudaryti komisiją, kuri 
ves dialogą su Italijos Vyskupų konferencija.

Austrija. Protingai darbuotis - solidariai gyventi. Pirmą kartą Austri
jos vyskupai ragina tikinčiuosius plačiomis diskusijomis parengti medžia
gą Vyskupų laiškui ūkio ir visuomenės klausimais. Laiškas pasirodys 1990 
m. Tomis diskusijomis norima parengti ir žmonių sąžinę: krikščionys pri
valo suprasti, jog jie atsakingi ne vien už savo asmens ir šeimos plotmę, 
bet ir už ūkio bei visuomenės reikalus.

Vengrijos Vyskupų konferencija pozityviai reagavo į prezidento Karo
lio Grošo pranešimą Praplėsti Bažnyčios politines priemones. Prezidentas 
pažadėjo bendradarbiauti, kad iki 1990 m. būtų parengti nauji nuostatai 
religijų reikalais.
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Bažnyčia ir jaunimas. Apaštalų Sostas yra išsiuntęs visoms Vysku
pų konferencijoms klausimų lapą dėl pastoracinio darbo su jaunimu, nes 
dabar tai yra svarbiausias Bažnyčios rūpestis, - rašo prancūzų laikraštis 
La Croix. Tie klausimai sudaro tris skyrius: 1) jaunimo padėtis, jo reikš
mė, poreikiai, norai, interesai, religinė laikysena ir pozicija Bažnyčios 
atžvilgiu; sektų ir ideologijų poveikis dvasiniam pašaukimui; 2) Bažny
čios pastoracinis atsakymas - jaunimo pastoracijos organizavimas ir jos 
skleidimo būdai, jaunimo sąjūdžiai ir organizacijos; 3) Popiežiškoji tary
ba prašo informacijų, kaip paveikė Verbų sekmadienį pradėtoji Pasaulio 

jaunimo diena.
Šveicarijos žinių agentūra „Kipa“ taip komentuoja: Apklausos jėga yra 

tai, kad ji rengiama visame pasaulyje. Rezultatai priklausys nuo atsaky
mų tikslumo, taip pat ir nuo to, ar atsakymai buvo padaryti su jaunimo 
atstovais ar be jų.


